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ACTA DA SESIÓN DO PLENO DO CONCELLO DE CARRAL (A CORUÑA) Nº
2018/7, ORDINARIA, REALIZADA O XOVES 29 DE NOVEMBRO DE 2018 .
ASISTENTES
Presidenta:
FLORINDA DUARTE GERPE (PP)

(Sra. Primeira Tenente de Alcalde, por ausencia do
Sr. Alcalde JOSE LUIS FERNANDEZ MOURIÑO (PP))

(FECHA: 10/12/2018)

Concelleiros/as:
Grupo municipal do PP
MARGARITA RAMILO VARELA
CARLOS BARBEITO REY
JOSE MANUEL MONTES MARTINEZ
RUBEN REGUEIRA MOAR
ALFONSO GARCIA GONZALEZ
Grupo municipal do PSdeG-PSOE
PATRICIA BLANCO FIDALGO
JESUS JAVIER CETINA MOCHALES
PABLO COUTO LOPEZ
JOSE FRANCISCO ORGEIRA CAMPELO
CANDELA RODRIGUEZ LADO

Secretario do Concello:
DIEGO GARCIA DOVAL
NON ASISTEN
Sr. Alcalde JOSE LUIS FERNANDEZ MOURIÑO (PP)
CESAR MANUEL BERGONDO TRILLO (Grupo municipal mixto-ACC/SON)

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
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HORA DE INICIO: 12:05
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Interventora do Concello
NOEMI GONZALEZ MATO

HORA DE REMATE: 12:47
No Salón de Plenos do Concello, sendo as 12:05 do xoves 29 de novembro de 2018,
tras convocatoria efectuada polo señor Alcalde, mediante decreto do 26 de novembro
de 2018, e segundo acordo plenario do 9 de xullo de 2015, polo que se estableceu a
periodicidade das sesións ordinarias do Pleno, reúnense en sesión 2018/7, ordinaria, e
en primeira convocatoria, os señores/as corporativos/as expresados/as con
anterioridade, procedéndose a abrir o acto, unha vez comprobada polo Secretario a
existencia do quórum necesario para a válida constitución do órgano, para deliberar,
no seu caso, e adoptar os correspondentes acordos sobre asuntos incluídos na
seguinte
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ORDE DO DÍA
Parte resolutiva da sesión
1.-Aprobación da acta da sesión anterior (6/2018, ordinaria, do 27 de setembro de
2018)
2.-Proposta da Alcaldía ao Pleno para a subscrición dun convenio con Dª Matilde Gestal
Castro para a cesión ao Concello de Carral en préstamo do equipamento fotográfico de
D. José Gestal García, coñecido coma Cardoña.

(FECHA: 10/12/2018)

3.-Proposta da Alcaldía ao Pleno para a adhesión do Concello de Carral á asociación
de concellos para a promoción do Camiño Inglés a Santiago (Asociación de Concellos
do Camiño Inglés) e de aprobación da proposta de estatutos para a constitución e
funcionamento daquela.
Parte da sesión de control dos demais organos da Corporación
4.-Dación de conta de decretos da Alcaldía e, no seu caso, de reparos da Intervención
do Concello.
5.-Mocións dos grupos políticos, no seu caso.
6.-Rogos e preguntas.

A señora Duarte Gerpe, Primeira Tenente de Alcalde, explica que o señor Alcalde non
pode presidir a sesión, por ter que acudir a unha reunión en Santiago, e que non sabe
se lle vai dar tempo a incorporarse, polo que lle vai corresponder a ela presidila.
Asemade, indica que o señor Bergondo Trillo (grupo municipal mixto-ACC/SON)
excusou a súa ausencia.
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_______________________________________________________________________________________

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (6/2018, ORDINARIA, DO 27
DE SETEMBRO DE 2018)
Conforme ao preceptuado no artigo 91 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba
o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais
(ROF, en adiante) a señora Primeira Tenente de Alcalde pregunta se algún/ha membro
do Pleno desexa formular algunha observación á acta da sesión nº 6/2018, ordinaria,
do 27 de setembro de 2018.
O señor Couto López (grupo municipal do PSdeG-PSOE) manifesta que, cando o señor
Alcalde falou do “centro de maiores ou de día”, dirixíndose ao PP e facendo un xesto, a
súa intervención redúcese na acta a un so parágrafo. Engade que non sabemos
exactamente o que vai ser o centro de día e que na acta “se fala de que non se
atenderá a persoas con dependencia total”. Engade que non sabe se se podería
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escoitar a gravación para ver se coincide exactamente co dito, aínda que supón que
si, e que lle “dá a sensación de que está resumido”.
O Secretario do Concello explica una vez máis que as actas non son diarios de sesión e
que reflicten resumes das opinión vertidas, que non existe una gravación oficial das
sesión, e que non se fai una transcrición literal do que se di, mais que se o desexan, se
podería engadir algunha puntualización que estimen necesaria, se faltase algunha das
opinión fundamentais que verteu o señor Alcalde.
O señor Couto engade que non sabeu se non se falou de dependencia total, senón de
que non se van admitir dependentes e pregunta se o podería revisar por Secretaría.

(FECHA: 10/12/2018)

A señora Primeira Tenente de Alcalde indica que o Secretario revisará as anotacións
que teña sobre o centro de día e, se o Alcalde dixo literalmente que non se admitirá a
“persoas totalmente dependentes” e, en caso contrario, corrixirase.
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O señor Couto, fronte ao texto da acta, na que se indica “(…)plantexa que se poidan
destinar a persoas que non teñan dependencia total (...)”, pregúntase qué é
dependencia total, se o 50% ou o 100%. A señora Primeira Tenente de Alcalde indica
que, se o señor Alcalde dixo esa frase, “que non teñan dependencia total”, el refírese
a “dependencia total”. O señor Couto opina que se refería a persoas con dependencia,
mais a señora Primeira Tenente de Alcalde replica que ela está segura de que o
Alcalde non dixo “persoas con dependencia”, senón “persoas con dependencia total”,
e considera que está recollido na acta tal cual el o dixo, pois nunca se referiu a que no
centro de día non se puidese atender a xente con dependencia.
O señor Couto pregunta que a que grao de dependencia se refería o Alcalde. O
Secretario explica que iso non o dixo. A señora Primeira Tenente de Alcalde reitera que
na acta se reflicte o que dixo o Alcalde, e que agora eles preguntan cal é grao de
dependencia total, e explica que está claro que hai persoas con dependencias totais
que non poderían estar nun centro de día con x persoal. O señor Couto replica que nun
centro de día si, e a señora Primeira Tenente de Alcalde rectifica, indicando que se
refire a un centro de maiores, que dependería do que dixese a Xunta, mais no que o
equipo de goberno non tería a idea de acoller a persoas que teñan dependencia total.
O señor Couto pregunta sobre unha persoa que tivese o 60%, ao que a señora
Primeira Tenente de Alcalde resposta que o de dependencia total é un tipo de grao que
non vai especificar agora mesmo, mais que o que está explicado polo Alcalde é
correcto ao dicir que non se atenderá no centro de maiores a persoas con
dependencia total.
O señor Couto reitera que, como está gravado, debería comprobarse polo Secretario
se o Alcalde dixo “dependencia total”, e o Secretario confírmalle que o que dixo é con
seguridade o que está na acta, e que non entrou en porcentaxes nin especificacións. A
señora Primeira Tenente de Alcalde engade que cando o Alcalde fala disto enténdese
perfectamente, e que ela sabe perfectamente do que está a falar.
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A señora Primeira Tenente de Alcalde somete a votación a acta, e esta é aprobada, en
votación ordinaria, por seis votos a favor dos/as señores/as concelleiros/as do grupo
municipal do PP presentes na sesión ( e que asistiron á sesión referida), fronte a cinco
votos en contra dos/as señores/as concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE.
2.-PROPOSTA DA ALCALDÍA AO PLENO PARA A SUBSCRICIÓN DUN CONVENIO
CON Dª MATILDE GESTAL CASTRO PARA A CESIÓN AO CONCELLO DE CARRAL
EN PRÉSTAMO DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DE D. JOSÉ GESTAL GARCÍA,
COÑECIDO COMA CARDOÑA.
EXPOSICIÓN

(FECHA: 10/12/2018)

No expediente da sesión consta a seguinte proposta da Alcaldía en funcións (Sra 1ª
Tenente de Alcalde, por substitución do Señor Alcalde por ausencia, mediante decreto
do 15 de novembro de 2018) ao Pleno, do 21 de novembro de 2018, como segue:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA AO PLENO
Asunto: Proposta da Alcaldía ao Pleno para a subscrición dun convenio con Dª Matilde Gestal
Castro para a cesión ao Concello de Carral en préstamo do equipamento fotográfico de D. José
Gestal García, coñecido coma “Cardoña”.

“INFORME SOBRE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE CARRAL E MATILDE GESTAL CASTRO PARA
O PRÉSTAMO DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DE JOSÉ GESTAL “CARDOÑA”.
Carlos Lorenzo Pérez, técnico municipal de Cultura do Concello de Carral, en relación coa proposta de
convenio con Matilde Gestal Castro para a cesión en préstamo de material fotográfico utilizado por José
Gestal García, coñecido como “Cardoña”, emite o presente
INFORME
ANTECEDENTES
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1-O Concello de Carral ven desenvolvendo desde o ano 1998 unha actividade continua de
recuperación, arquivo e difusión de imaxes antigas de Carral, cos que ten fixados os seguintes
obxectivos:
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Logo de ver o informe emitido con data do 19 de setembro de 2018 polo técnico municipal de Cultura do
Concello de Carral, D. Carlos Lorenzo Pérez, que se transcribe a continuación, e no que se exponen os
antecedentes, consideracións técnicas e características do convenio cuxa aprobación se propón:

a.-Constituír un arquivo dixitalizado para posibilitar a conservación, restauración e
difusión de imaxes fotográficas relacionadas con Carral, convertendo as devanditas
imaxes en patrimonio inmaterial local.
b.-Deseñar e realizar actividades culturais que contribúan ao coñecemento do pasado de
Carral, das súas xentes, paisaxes e costumes.
2.-O devandito programa, que actualmente se denomina Fotos para as mil historias de Carral,
foise materializando do seguinte xeito:
a.-En 1998 fíxose unha primeira recompilación coa que se obtivo unha primeira colección
de imaxes en diapositivas, unha exposición e a edición en 1999 do libro por parte de
Edicións Espiral Maior titulado Carral: crónica fotográfica 1910-1983. A exposición está
instalada de forma permanente na Sala de Audiovisuais da Casa da Cultura.
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b.-En 2009 se retoma a iniciativa para aproveitar as tecnoloxías dixitais que facilitan a
conservación e arquivo de imaxes, coa finalidade de poder ampliar o arquivo fotográfico,
facilitar que os cidadáns poidan obter copias das imaxes arquivadas e para confeccionar
unha nova exposición. Para incentivar que houbera un alto índice de cesión de
fotografías, organizouse un concurso con premios de estancias en aloxamentos de
turismo rural. A esta iniciativa se lle decide dar o nome de Fotos para as mil historias de
Carral coa intención de que con esta denominación se identifique todas as actividades
relacionadas coas vellas imaxes de Carral.
Co fin de que poder facer unha exposición que teña o maior impacto social posible, se
deseña unha mostra que poida instalarse á intemperie. Grazas a unha subvención para
investimento cultural da Deputación da Coruña, se adquiren 13 paneis autoportantes para
a instalación desta exposición e doutras de semellantes características que poida
organizar o departamento de Cultura.

(FECHA: 10/12/2018)

Coa recompilación feita, se organizou no 2010 unha exposición co novo deseño que
itinerou por Carral (Campo da Feira), Tabeaio, Herves, Quembre, Barcia, Cañás e San
Vicente.
c.-En 2014 se deseña e realiza unha nova exposición mantendo que sexa ao aire libre.
Presentouse no Campo da Feira de Carral itinerando despois por Tabeaio, Quembre e
Cañás.

e.-No ano 2017 se levou a cabo unha nova exposición no Campo da Feira, sendo esta a
última ata momento.
f.-Como complemento á difusión das imaxes do arquivo fotográfico, habilitouse unha
páxina de Facebook co nome do proxecto, e realizouse un vídeo dispoñible en Youtube.
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3.-No arquivo que está a constituír o Concello de Carral se detecta que aproximadamente un 85%
das imaxes achegadas son da autoría de José Gestal “Cardoña”, identificadas co selo que na
parte posterior das fotografías lle colocaba xunto á data.
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d.-En 2015 se publica o libro Fotos para as mil historias de Carral, coordinado polo técnico
municipal de Cultura e editado polo Concello de Carral e a Deputación da Coruña. Este
libro foi distribuído de balde entre a poboación ata esgotar os exemplares.

4.-“Cardoña” foi o único fotógrafo do municipio desde os anos 50s ata os 80s, con estudio en
Tabeaio e posteriormente en Carral. Esta circunstancia fai que a meirande parte da poboación de
Carral e as contornas fora fotografado por “Cardoña”. En case todas as familias do municipio
existen fotografías feitas por este fotógrafo.
5.-Que o oficio de fotógrafo durante os anos que exerceu “Cardoña” levávase a cabo dun xeito
diferente ao actual, percorrendo a diario as aldeas, festas e eventos para ofrecer a posibilidade
de mercar unha foto. Esta diferenza produce nas novas xeracións un descoñecemento e merece
ser interpretado e posto en valor.
6.-No ano 2014 se establece un primeiro contacto con Matilde Gestal para que prestara algunhas
cámaras e unha ampliadora para seren fotografadas e dispor destas imaxes no arquivo.
7.-No 2017 se volve establecer contacto coa intención de que todo o equipamento fotográfico de
“Cardoña” puidera estar a disposición do Concello de Carral para exhibilo ao público en xeral. Por
parte da familia do fotógrafo se manifesta o interese na proposta, que deberá estar regulada por
un convenio.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)
Campo da Feira, n° 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I
Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: http://sede.carral.es / Correo electrónico: correo@carral.es

8.-O Concello de Carral recibiu o material e encargou a limpeza e restauración do de maior
interese, así como a construción dunha vitrina para instalala no hall da Casa da Cultura para
exaltar a figura e obra de “Cardoña”.
9.-O 18 de maio do presente ano se inaugurou a vitrina dedicada a “Cardoña”.
10.-O material fotográfico non exposto está almacenado e custodiado polo técnico municipal de
Cultura no moble da vitrina e na zona de almacenaxe da Colección Visitable do Castro das
Travesas.
11.-O proxecto Fotos para as mil historias de Carral recibiu no 2018 o recoñecemento da
Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural como exemplo de Boas Prácticas de
Xestión Cultural.

(FECHA: 10/12/2018)

CARACTERÍSTICAS DO CONVENIO
O convenio proposto polo Concello de Carral e aceptado por Matilde Gestal Castro, e do que se xunta
copia a este informe, ten entre as súas principais características os seguintes condicionantes cos que o
Concello de Carral pode valorar o seu interese:
1.-Matilde Gestal Castro cede en préstamo ao Concello de Carral o equipamento de fotografía de
José Gestal “Cardoña” co obxecto de promover o coñecemento da súa profesión e obra.
2.-O Concello comprométese a conservalo, custodialo e usalo par difundir a obra de “Cardoña” e
o oficio dos fotógrafos do seu tempo.
3.-O empréstamo é de balde-

5.-A duración do convenio será de 15 anos, prorrogable automaticamente por outros 5 anos ata
un total de 25 anos.
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS
1.-A proposta xa executada da vitrina dedicada a “Cardoña” está a cumprir a súa finalidade, o cal
é posible grazas ao equipamento fotográfico obxecto do convenio.
2.-O Concello ten a capacidade técnica suficiente para atender as obrigas do Convenio.
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3.-Que o material estea custodiado polo Concello garante a súa conservación.
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4.-Constituirase unha comisión formada por dous membros de cada unha das partes, que
traballará para garantir, coordinar e avaliar os obxectivos e resultados da execución do convenio.

4.-A meirande parte do material resulta de gran utilidade para os fins do proxecto Fotos das mil
historias de Carral.
PROPOSTA
Vistos os apartados anteriores e valorando o estado do equipamento obxecto do convenio e que está
detallado no inventario que acompaña a este documento, proponse aprobar a subscrición do convenio
con Matilde Gestal Castro.
Carral, 19 de setembro de 2018 “
Logo de ver a duración proposta do convenio, por un periodo inicial de 15 anos, prorrogable até 25 anos.
Logo de ver que o préstamo do material obxecto do convenio non esixe ninguna achega económica.
Tendo en conta, pois, os antecedentes e o establecido no texto vixente das Leis 7/1985, do 2 de abril,
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reguladora das bases do réxime local (LRBRL) , e 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de
Galicia, PROPOÑO ao Pleno do Concello de Carral que, previo o ditame da comisión informativa
competente, adopte os seguintes
ACORDOS
1.- Aprobar a proposta de convenio (que se contén en anexo) con Dª Matilde Gestal Castro para a cesión
ao Concello de Carral en préstamo do equipamento fotográfico (que se indica no inventario anexo a tal
convenio) de D. José Gestal García, coñecido coma “Cardoña”.
2.- Facultar ao señor Alcalde do Concello de Carral para a formalización do convenio en nome e
representación do Concello de Carral e para a execución das actuacións que daquel se deriven para o
Concello.”

(FECHA: 10/12/2018)

ANEXO

“CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE CARRAL E MATILDE GESTAL CASTRO PARA A CESIÓN DE
EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DE JOSÉ GESTAL GARCÍA “CARDOÑA” AO CONCELLO DE CARRAL

REUNIDOS
Dunha parte, en representación do Concello de Carral, José Luis Fernández Mouriño, con DNI nº ….., en
calidade de alcalde-presidente.
Doutra parte Matilde Gestal Castro, con DNI 76293812Z con enderezo en Carral, no lugar das Salgueiras,
nº 15, Tabeaio, filla e herdeira lexítima de José Gestal García, coñecido como “Cardoña”, en
representación da familia deste.

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Ambas as partes, recoñecéndose mutuamente capacidade xurídica suficiente, subscriben no nome das
entidades que representan o presente convenio e
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En Carral, o …. de …… de 2018

EXPOÑEN
1.-Que José Gestal García exerceu en Carral a profesión de fotógrafo entre as décadas dos 40s e
dos 80s, sendo da súa autoría a meirande parte das fotografías que nese período se tomaron
neste municipio, tanto para o ámbito privado dos seus habitantes, como para as entidades locais.
Estas fotografías supoñen o principal legado gráfico de Carral das devanditas décadas.
2.-Que o Concello de Carral ven desenvolvendo desde 1998 unha actividade continua de
recuperación, arquivo e difusión de imaxes antigas de Carral, cos seguintes obxectivos:
a.-Constituír un arquivo dixitalizado para posibilitar a conservación, restauración e
difusión de imaxes fotográficas relacionadas con Carral, convertendo as devanditas
imaxes en patrimonio inmaterial local.
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b.-Deseñar e realizar actividades culturais que contribúan ao coñecemento do pasado de
Carral, das súas xentes, paisaxes e costumes.
2.-Que Matilde Gestal Castro é lexítima propietaria do material fotográfico co que “Cardoña”
levaba a cabo o seu traballo.
3.-Que o Concello de Carral ten intención de crear e manter de forma permanente unha vitrina
que serva de homenaxe a “Cardoña” para que as actuais e futuras xeracións coñezan o seu
traballo e o valor que ten na historia local. A devandita vitrina estará instalada nun lugar
destacado na Casa da Cultura.
4.-Que o Concello de Carral conta coas instalacións, mobiliario e condicións ambientais e técnicas
axeitadas para conservar equipos e accesorios de fotografía.

(FECHA: 10/12/2018)

5.-Ambas as dúas partes expresan a súa vontade de colaborar para difundir a obra de José Gestal
García “Cardoña”. Na súa virtude o Concello de Carral e Matilde Gestal Castro formalizan o
presente convenio de colaboración con arranxo ás seguintes
CLÁUSULAS:
PRIMEIRA.- Finalidade do Convenio

SEGUNDA.- Achegas e compromisos das partes
Para a consecución do obxecto do presente convenio, as partes asinantes conveñen no seguinte réxime
de achegas e compromisos:

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
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1.-Matilde Gestal Castro asume as seguintes obrigas:
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A finalidade deste convenio é establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre o
Concello de Carral e Matilde Gestal Castro para a cesión do equipamento fotográfico de José Gestal
García “Cardoña” que ten por obxecto promover o coñecemento da súa profesión e obra entre o público
de Carral.

a.-Ceder en réxime de préstamo ao Concello de Carral o material e equipamento
fotográfico que pertenceu a José Gestal García e que se relaciona no Anexo deste
convenio.
b.-Colaborar, na medida das súas posibilidades, co Concello de Carral naquelas
actividades que organice para promover o coñecemento da obra de José Gestal García.
Esta colaboración non poderá supoñer un gasto económico.
2.-O Concello de Carral asume as seguintes obrigas:
a.-Custodiar e conservar o material cedido evitando o seu deterioro.
b.-Incorporar o material cedido á cobertura das pólizas de seguro que subscriba o
Concello de Carral ante a posibilidade de roubo ou accidente que provoque o seu
deterioro ou destrución. O valor económico do material ante posibles sinistros será o
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promedio do que no seu momento teña no mercado de equipamento fotográfico antigo
ou usado e cun estado de conservación semellante.
c.-Empregar o material cedido para difundir a obra de “Cardoña” e dos fotógrafos da súa
xeración.
d.-Promover actividades que difundan o valor da fotografía dos tres primeiros cuartos do
século XX.

TERCEIRA: Duración do convenio e contía

(FECHA: 10/12/2018)

1.-O presente convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura. A súa vixencia será de
quince (15) anos, prorrogándose por senllos periodos de cinco (5) anos de xeito automático, salvo
denuncia, ata un máximo total de vinte e cinco (25) anos.
2.-As partes poderán denunciar ou modificar o presente documento en calquera momento por
mutuo acordo. Calquera das partes poderá, á súa vez, denunciar o presente convenio
comunicándoo por escrito á outra parte con seis meses de antelación á data de terminación.
Poden ser motivos para denunciar o presente convenio os seguintes:
a.-O deterioro manifesto ou a incorrecta conservación do equipamento cedido.

3.-O cumprimento do presente convenio non supón o abono de contía económica algunha entre
as partes.

CUARTA.- Comisión de seguimento
Para o seguimento do convenio constituirase unha Comisión mixta na que estarán representados
paritariamente o Concello e a familia de José Gestal García “Cardoña”.

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
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Polo Concello, formará parte da Comisión o alcalde ou persoa en quen delegue, así como un membro do
persoal do Concello, preferentemente do departamento de Cultura.
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b.-Que o Concello de Carral non leve a cabo actividades ou accións a prol do obxecto
formulado na cláusula primeira.

Pola familia, formará parte da Comisión David Varela Gestal e Roberto Varela Gestal, fillos de Matilde
Gestal Castro.
A Comisión establecerá as súas normas internas de funcionamento, debéndose reunir cando o solicite
algunha das partes. Así mesmo deberá levantar acta de todas as reunións por escrito coa sinatura dos
representantes de ambas as partes.
A Comisión de seguimento traballará para garantir, coordinar e avaliar os obxectivos e resultados
derivados da execución do presente convenio.
QUINTA.- Interpretación e aplicación do convenio
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O Concello resérvase a facultade de interpretar o presente convenio e de resolver as cuestións que
puidesen xurdir sobre o seu cumprimento, á vista do informe da Comisión de seguimento.
En caso de conflito na interpretación, aplicación e execución deste convenio, as partes quedan sometidas
á competencia dos tribunais da Coruña, con renuncia a calquera outro foro que puider corresponder.
E en proba de conformidade, asinan o presente documento no lugar e data ao principio indicados.

Pola familia de José Gestal García

Asdo. José Luis Fernández ouriño

Asdo. Matilde Gestal Castro
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Polo Concello de Carral
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MATERIAL FOTOGRÁFICO DE JOSÉ GESTAL GARCÍA
Cedido pola súa filla Matilde Gestal Castro – 14 de xullo de 2017
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01

Concepto

Ampliadora
Modelo FaraG 6x9

02

Ampliadora
Durst. Modelo
M300
Con lente
SchneiderKreuznach
1:4,5/50

03

Potenciómetr
o para luz
vermella de
laboratorio
Marca REIEL
modelo RR-1

04

Marxinador
marca LAIR

Nº
serie

Ud Descrició
s
n

Observaci
óns

1

Ampliadora
en branco e
negro

Base de
madeira
apolillada,
metais
oxidados, fuelle
con roturas.
Non ten lente.

1

Ampliadora
en branco e
negro para
formato
24x36 mm

Partes
metálicas con
óxido.

-

1

Interruptor e
regleta para
regukar
potencia
eléctrica.
220v.

-

1

-

317011
1061781
0 (lente)

Marxinador
metálico para
fotos de ata
24x18 cm

Fotografía

Metal oxidado
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Concepto

Nº
serie

05

Marxinador de
madeira para
copias
tamaño
carné.
Dimensións
28x8 cm

06

Marxinador de
madeira para
copias
tamaño
carné.
Dimensións
18x8 cm

07

Marxinador de
madeira
negro para
copias
tamaño
12x7,5 cm.

-

08

Cámara reflex
KODAK,
modelo
Retina Reflex
IV, con
obxectivo
SchneiderKreuznach
50mm 1:1,9

Lente:
1166020
6

Cámara reflex
COSINA

735319
Lente

09

-

-

Ud Descrició
s
n

1

Marxinador
de
construcción
artesanal
para tiras de
fotos tamaño
carné.
Dimensións
28x8 cm.

1

Marxinador
de
construcción
artesanal
para tiras de
fotos tamaño
carné.
Dimensións
18x8 cm.

1

Marxinador
de
construcción
artesanal
para fotos
tamaño
12x7,5 cm.

1

Cámara
reflex. Ten
unha funda
marrón.

1

Observaci
óns

Fotografía

Cámara
reflex con
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s
n

737258

funda negra.

Observaci
óns

Fotografía
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modelo HiLite EC con
obxectivo
Cosina 50mm
f=17

Nº
serie

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)
Campo da Feira, n° 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I
Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: http://sede.carral.es / Correo electrónico: correo@carral.es

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR Diego García Doval

(FECHA: 10/12/2018) , José Luis Fernández Mouriño

(FECHA: 10/12/2018)

N
º
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Concepto

10

Cámara reflex
COSINA
modelo HiLite 405 con
obxectivo
Cosina 50mm
f=1.8

11

Cámara de
visor KODAK
modelo
Retinette IB.

12

Cámara
reflex
YASHICA
modelo FR 1
con obxectivo
50 mm 1:1.4
e filtro UV
Kenko

13

Cámara reflex
YASHICA
modelo FR 1
con obxectivo
50 mm 1:1.4
e filtro skilight

Nº
serie

7580104
5
Lente:
744662

Ud Descrició
s
n

1

Cámara
reflex con
funda negra.

459469

1

Cámara de
visor con
obxectivo 45
mm

737182
Lente:
A108510
6

1

Cámara
reflex con
funda negra

201623
Lente:
A102184
5

1

Observaci
óns

Fotografía

Cámara
reflex con
funda negra
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N
º
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Concepto

Nº
serie

Ud Descrició
s
n

14

Cámara
binocular
YASHICA
modelo Mat124G

7071549

1

Cámara
binocular.

15

Empuñadora
winder Contax
para cámara
reflex

017151

1

Empuñadura
winder

16

Lente
YASHICA de
30 de
diámetro para
cámara
binocular, con
lente de
encastre

1

Lentes para
cámara
binocular
Yashica

17

Obxectivo
YASHICA para
cámara
reflex, 28mm,
1:2.8

A125548
2

1

Obxectivo
para cámara
reflex con
funda negra.

18

Obxectivo

A335943

1

Obxectivo

Observaci
óns

Fotografía

En moi bo
estado.
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8

Ud Descrició
s
n

Observaci
óns

Fotografía

para cámara
reflex con
funda negra
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YASHICA para
cámara reflex
135mm, 1:2.8

Nº
serie
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Concepto

Nº
serie

Ud Descrició
s
n

Observaci
óns

1

Guillotina
metálica en
fundición,
con corte tipo
serra

Con óxido
nalgunhas
partes
metálicas.

Axenda do
ano 1983 de
Caixa Galicia

1

Axenda de
peto

Contén escritos
algúns números
telefónicos.

21

Flash de
zapata AGFA
modelo
Agfatronic
240 CB

1

Flash de
zapata

22

Flash de
zapata METZ
modelo
Mecablitz 34
BCT2

1

Flash de
zapata

19

Guillotina
para corte de
serra de
fotografías.

20

Fotografía
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Concepto

Nº
serie

Ud Descrició
s
n

23

Flash de
zapata
SOLGOR (?)
modelo D25C
Computer

1

Flash de
zapata

24

Flash de
zapata AGFA
modelo
Agfatronic
401 CBS

1

Flash de
zapata

25

Flash de
facho NERA
con petaca
para batería

1

Flash de
facho

26

Flash de
facho tipo
METZ (non se
lle ve a
marca)

27

Alfombra para
liar tabaco

189286

1

-

1

Flash de
facho

Alfombriña
de bambú

Observaci
óns

Fotografía

A petaca non
ten batería. Non
se coñece o
modelo.

Parece que é un
flash Metz aínda
que non se lle
ve a marca.

Rematado polos
extremos con
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para liar
cigarros

Observaci
óns
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28

Cable
disparador
Yashica para
cámara
Contax – 300
cm.

1

Cable
disparador
negro

Está coa caixa.
Sen apenas uso.

29

Cables para
flash (varios
modelos)

4

Varios
modelos e
tamaños

Cableas para
conexión de
cámara a flash

30

Petaca /
batería para
flash Reporter

1

Petaca para
batería de
flash de
facho. Cor
gris e azul.

(FECHA: 10/12/2018)
(FECHA: 10/12/2018) , José Luis Fernández Mouriño
FIRMADO POR Diego García Doval

Concepto

31

Lupa para
diapositivas
Microrama
222

1

Fotografía

Lupa para
ver
ampliadas
diapositivas
ou negativos.
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32

Capuchón
para luz de
laboratorio

33

Cámara de
visor Kodak
mod.
Retinette IA

34

Cámara Petri
7sII

35

Cámara
Kodak Retina
IB

36

Batería

Nº
serie

535898

1011495

82126

Ud Descrició
s
n

1

Tulipa de luz
de
laboratorio
con manga
textil negra.

1

Cámara de
visor

1

Cámara de
visor con
obxectivo de
45 mm f:2,8

1

Cámara de
visor

1

Observaci
óns

Fotografía

Coa cobertura
de pel ou símil
despegada na
parte frontal.

Batería
recargable
para flash
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s
n

37

Obxectivo de
ampliadora
Valca

1

Obxectivo
para
ampliadora
f:22

38

Cargador de
baterías

2

Cargador
para baterías
de flash

39

Zapata para
flash WOC XType

4

Zapata
exenta para
flash

40

Zapata para
flash de facho

1

Zapatasoporte para
flash de
facho

Observaci
óns

Fotografía

Conserva caixa
metálica
contedora.

Conservan
caixas
contedoras
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n

41

Caixas de
filtros Kenko
para
obxectivos de
cámara

42

Células
esclavas
Soltron RM-1

43

Cables para
flash

2

Cables para
conexión de
flash de
estudio

44

Rótula Nera

1

Rótula para
cámara ou
flash

45

Cable de flash
e accesorios

1

Observaci
óns

2

Caixas de
para filtros
UV e Ski
Light

Non conteñen
os filtros

2

Células
esclavas para
flash con
ventosa

Incluídas as
caixas de
cartón

Fotografía

Para colocar
sobre trípode
ou pe

Cable de
flash e
accesorios
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s
n
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óns

Fotografía

“.
A comisión informativa permanente de asuntos xerais do Pleno, emitiu na súa sesión
7/2018, ordinaria, do 26 de novembro de 2018 (na que actuou coma Secretaria
accidental do Concello Dª Sonia Campos Ares), ditame favorable á proposta, en
votación ordinaria, por oito votos a favor (cinco dos/as señores/as concelleiros/as do
grupo municipal do PP presentes na sesión, e tres dos señores concelleiros do grupo
municipal do PSdeG-PSOE presentes na sesión), e coa abstención do señor concelleiro
do grupo municipal mixto (ACC/SON)).

(FECHA: 10/12/2018) , José Luis Fernández Mouriño

DEBATE

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

A señora Primeira Tenente de Alcalde explica que co convenio proposto se pretende
poñer broche á exposición xa existente na Casa da Cultura, co compromiso por parte
do Concello para manter o material nas mellores condicións. Asemade, manifesta en
nome do Concello o agradecemento á familia por ceder o material.

Versión imprimible

FIRMADO POR Diego García Doval

Concepto

O señor Couto López (grupo municipal do PSdeG-PSOE) manifesta que o seu grupo
desexa sumarse ao agradecemento, considera que a exposición é preciosa, que o
material serve para aprender sobre o labor que se realizou durante moitos anos de
retratar a nosa sociedade, e transmite a súa satisfacción e “mil grazas” á familia pola
cesión que se formalizará co convenio proposto.
VOTACIÓN E ACORDO
Sometido a votación, o Pleno aproba a proposta, en votación ordinaria, por
unanimidade dos/as once señores/as concelleiros/as presentes na sesión (os/as seis
señores/as concelleiros/as do grupo municipal do PP presentes na sesión, e os/as cinco
señores/as concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE), adoptando os
seguintes acordos:
1.- Aprobar a proposta de convenio (que se contén en anexo) con Dª Matilde Gestal
Castro para a cesión ao Concello de Carral en préstamo do equipamento fotográfico
(que se indica no inventario anexo a tal convenio) de D. José Gestal García, coñecido
coma “Cardoña”.
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2.- Facultar ao señor Alcalde do Concello de Carral para a formalización do convenio
en nome e representación do Concello de Carral e para a execución das actuacións
que daquel se deriven para o Concello.
3.-PROPOSTA DA ALCALDÍA AO PLENO PARA A ADHESIÓN DO CONCELLO DE
CARRAL Á ASOCIACIÓN DE CONCELLOS PARA A PROMOCIÓN DO CAMIÑO
INGLÉS A SANTIAGO (ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS) E DE
APROBACIÓN DA PROPOSTA DE ESTATUTOS PARA A CONSTITUCIÓN E
FUNCIONAMENTO DAQUELA.
EXPOSICIÓN

(FECHA: 10/12/2018)

No expediente da sesión consta a seguinte proposta da Alcaldía en funcións (Sra 1ª
Tenente de Alcalde, por substitución do Señor Alcalde por ausencia, mediante decreto
do 15 de novembro de 2018) ao Pleno, do 21 de novembro de 2018, como segue:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA AO PLENO
Asunto: Proposta de adhesión do Concello de Carral á asociación de concellos para a
promoción do Camiño Inglés a Santiago (Asociación de Concellos do Camiño Inglés) e de
aprobación da proposta de estatutos para a constitución e funcionamento daquela.
Logo de ver que o Concello de Carral ten a intención de formar parte dunha asociación de municipios
para a promoción do Camiño Inglés a Santiago, e que, a tales efectos así o manifestou o seu Pleno
mediante os acordos que se indican:

“Sometida a votación, o Pleno aproba a proposta, en votación ordinaria, por unanimidade dos/as trece
señores/as concelleiros/as presentes na sesión (o que supera a maioría absoluta do número legal de
membros da Corporación, esixida polo texto vixente do artigo 47.2.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local) , adoptando os seguintes acordos:

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1.- Manifestar a vontade do Concello de Carral (A Coruña) de adherirse á Asociación de Concellos para a
promoción do desenvolvemento turístico do Camiño Inglés de Santiago, xunto cos concellos de Mesía,
Cabanas, Paderne, Oroso, Abegondo, Neda, Miño, Pontedeume, Betanzos, Ordes, Culleredo, Cambre,
Fene, Narón, Santiago de Compostela, Ferrol e A Coruña.

Versión imprimible

FIRMADO POR Diego García Doval

(FECHA: 10/12/2018) , José Luis Fernández Mouriño

1.-Na súa sesión 8/2016, ordinaria, do 29 de setembro de 2016, mediante a adopción dos seguintes
acordos:

2.- Aprobar a proposta de estatutos (que se contén no anexo) para a constitución e funcionamento da
devandita asociación de concellos, e expresar a vontade de concorrer á asemblea que os aprobe
definitivamente.
3.- Designar ao señor Alcalde do Concello de Carral, D. José Luis Fernández Mouriño, coma representante
titular da Corporación na devandita asemblea e na constitución da futura asociación e a Dª. Margarita
Ramilo Varela, concelleira delegada das áreas de cultura, participación cidadá e voluntariado do Concello
de Carral, coma suplente.”.
2.- Na súa sesión 8/2017, ordinaria, do 30 de novembro de 2018, mediante a adopción dos seguintes
acordos:
“1.- Aprobar a modificación dos seguintes artigos dos estatutos da "Asociación de Concellos do Camiño
Inglés" aprobados polos Plenos dos concellos integrantes da asociación e polos representantes de ditos
concellos na Asemblea de data 20/06/2017:
-Engádese un punto 3 ao artigo 19:
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“As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva,
serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En
calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 concellos, que exercerán as
funcións de presidente, secretario e tesoureiro” .
-Modifícase a redacción do artigo 22.1.c):
“Levantar actas dos acordos chegados na asemblea xeral e a xunta directiva e expedir certificacións
destas co visto e prace do presidente”.
2.- Remitir o acordo adoptado de forma urxente ao Concello de Carral para a convocatoria da Asemblea
que aprobará a modificación dos estatutos e sinatura dos textos definitivos para enviar ao Rexistro de
Asociacións e dar por cumprido o requirimento de data 27/09/2017 da Xefatura Territorial da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.”.

(FECHA: 10/12/2018)

Logo de ver, porén, que a asociación pretendida non se puido constituir efectivamente polas
circunstancias que se relatan no informe emitido, con data do 25 de outubro de 2018, polo técnico
municipal de Cultura do Concello de Carral, D. Carlos Lorenzo Pérez, que se transcrebe a continuación:
“ASUNTO: ESTATUTOS PARA CONSTITUCIÓN DA ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS
Carlos Lorenzo Pérez, técnico municipal de Cultura do Concello de Carral

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
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2.-Que o Concello de Carral asumiu a responsabilidade de dirixir o conxunto de concellos despois
de que o 13 de xaneiro de 2015 recibise do Concello de Cambre a devandita función ao que se lle
denominaba “presidencia”. Esta responsabilidade estaba sendo rotatoria seguindo a orde
alfabética da denominación dos concellos. O concello de Carral mantivo esta responsabilidade ata
o 20 de xuño de 2017.

Versión imprimible

FIRMADO POR Diego García Doval

(FECHA: 10/12/2018) , José Luis Fernández Mouriño

INFORMA
1.-Que o Concello de Carral viña participando de xeito regular nas reunións do grupo de concellos
que conforman o Camiño Inglés de Santiago (Abegondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, Carral, A
Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Mesía, Miño, Narón, Neda, Ordes, Oroso, Paderne, Pontedeume e
Santiago de Compostela), ao que se lle denominaba Consorcio do Camiño Inglés.

3.-Que o Consorcio do Camiño Inglés non dispón de personalidade xurídica, xa que non se chegou
a tramitar completamente o proceso para que obtivera tal condición. Esta circunstancia xerou
confusión e varios problemas de xestión, polo que o Concello de Carral ofreceu o seu compromiso
para corrixir esta situación e buscar a mellor opción para dotar ao colectivo de concellos dunha
personalidade xurídica que lle permita perseguir os obxectivos plantexados para protexer e
promocionar este Camiño de Santiago.
4.-O alcalde do Concello de Carral solicitou un informe aos Servizos Xurídicos da Deputación
Provincial para que analizara a opción de personalidade xurídica máis oportuna, tendo en conta
as condicións que se precisan para constituír e xestionar unha entidade que promocione o
Camiño Inglés. O letrado asesor xurídico da Deputación Provincial emitiu un informe con data do
19 de outubro de 2015, no que conclúe que o tipo de entidade máis axeitado é o de asociación ao
abeiro da Lei Orgánica de Dereito de Asociación.
5.-Durante o tempo que Carral dirixiu o conxunto de concellos do Camiño Inglés, tivo a función de
confeccionar e consensuar uns estatutos para legalizar unha asociación á que se denominaría
Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Cos estatutos consensuados, aprobáronse nos Plenos
da Corporación daqueles concellos que manifestaron a súa intención de adherirse á nova
entidade (Abegondo, Carral, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Narón, Miño, Paderne, Betanzos,
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Mesía, Ordes, Oroso e Santiago). En Carral aprobouse no Pleno do día 29 de setembro de 2016.
6.-Que aínda que o Concello de Oroso asumía a dirección da nova entidade, o Concello de Carral
quedou encargado da tramitación ante a Xunta de Galicia para a inscrición dos estatutos. O
trámite tivo a seguinte cronoloxía:

(FECHA: 10/12/2018)

a.-A documentación para solicitar a inscrición da asociación rexistrouse o 4 de xullo de
2017.
b.-O 3 de outubro de 2017 recibiuse requirimento para corrixir erros na documentación
presentada. Entre as eivas a Xunta de Galicia indica a necesidade de modificar algúns
puntos dos estatutos, o cal precisa que despois de feita a corrección, sexa aprobada en
todos os Plenos dos concellos participantes. Esta circunstancia provoca que resulte
imposible atender o prazo de 10 días para remitir a documentación correcta, polo que o
31 de outubro de 2017 se solicita á Xunta de Galicia que se manteña aberto o expediente
para dispor do tempo suficiente para que en cada concello poidan facer a aprobación
necesaria.
c.-O 26 de abril de 2018 a Xunta de Galicia resolve arquivar a solicitude de inscrición da
asociación, polo que será preciso iniciar un novo procedemento de solicitude.
d.-Como último trámite que realiza o Concello de Carral no devandito expediente, solicita
da Xunta de Galicia a devolución da documentación. A solicitude realízase o 7 de xuño de
2018.
e.-No Concello de Carral todo o devandito proceso foi coordinado polo departamento de
Cultura.
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As modificacións indicadas non contradín os preceptos da Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo,
reguladora do Dereito de Asociación.

Versión imprimible

FIRMADO POR Diego García Doval

(FECHA: 10/12/2018) , José Luis Fernández Mouriño

7.-Unha vez que o trámite fracasou, o Concello de Oroso confiou na Deputación da Coruña un
novo procedemento ante a Xunta de Galicia para inscribir a asociación, para o cal tomaron como
base os estatutos confeccionados polo Concello de Carral, modificando só aqueles aspectos que
puideran provocar un novo rexeitamento. Dos novos estatutos e que son os que se someterán a
aprobación en todos os concellos, se fan as seguintes observacións:
a.-No art. 2º se fixa o domicilio social en Oroso. Elimínase dos anteriores estatutos o
carácter rotatorio do domicilio social.
b.-No art. 14º.4 se elimina a referencia á oficina técnica.
c.-Sería máis correcto que os art. 24º, 25º e 26º formaran parte dun capítulo referido ao
réxime económico, trasladados desde o actual dedicado a “Outros órganos da
asociación”.
d.-A afirmación de que “A asociación constitúese sen patrimonio inicial” aparece repetido
nos art. 24º e 26º, sen que sexa necesario.

8.-Que na reunión do 5 de xullo de 2016, se acordou inicialmente cales serían as achegas
económicas anuais dos concellos, tendo en consideración os censos de poboación. A proposta
aceptada e que se mantén na actualidade é a seguinte:
Ata 5.000 habitantes
De 5.001 a 10.000 habitantes
De 10.001 a 30.000 habitantes
De 30.001 a 50.000 habitantes
De 50.001 a 100.000 habitantes
Máis de 100.000 habitantes

500 €
1.000 €
2.000 €
4.000 €
5.000 €
6.000 €

E para así informar ao Pleno da Corporación de Carral, asínase o presente informe o vinte e cinco de
outubro de dous mil dezaoito.”.
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Logo de ver o texto vixente da Disposición Adicional Quinta da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
Bases do Réxime Local, como segue:
“1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la
protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica y, en
lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones.
2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus estatutos, aprobados por los representantes
de las entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas
asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, se señalará en los estatutos la
periodicidad con la que hayan de celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, en caso de que dicha
periodicidad sea superior a la prevista, con carácter general, en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

(FECHA: 10/12/2018)

3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas
Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de
la Administración en la gestión de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades
Locales y sus organismos dependientes.
Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal
regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales.

4. Las asociaciones de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio
ostentarán la representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la
Administración General del Estado.”.
Logo de ver a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.
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Logo de ver a proposta de nova redacción dos estatutos para a constitución da asociación pretendida,
que figuran coma anexo.
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Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas,
podrán adherirse a dichas centrales para aquéllos servicios, suministros y obras cuya contratación se
haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la
preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.

Tendo en conta, pois, os antecedentes e o establecido no texto vixente das Leis 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local (LRBRL) , e 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de
Galicia, e tendo en conta o establecido no artigo 47.2.g) LRBRL, PROPOÑO ao Pleno do Concello de
Carral que, previos os preceptivos informes que procedan e o ditame da comisión informativa
competente, e deixando, por tanto, sen efecto, os acordos plenarios antes referidos adoptados na
materia (nas sesións 8/2016, ordinaria, do 29 de setembro de 2016, e 8/2017, ordinaria, do 30 de
novembro de 2018), adopte os seguintes
ACORDOS
1.- Manifestar a vontade do Concello de Carral (A Coruña) de adherirse á Asociación de Concellos do
Camiño Inglés.
2.- Aprobar a proposta de estatutos (que se contén no anexo) para a constitución e funcionamento da
devandita asociación de concellos, e expresar a vontade de concorrer á asemblea que os aprobe
definitivamente.
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3.- Designar, outorgándolle facultades para a realización das actuacións necesarias para a execución
destes acordos, ao señor Alcalde do Concello de Carral, D. José Luis Fernández Mouriño, coma
representante político titular da Corporación na devandita asemblea e na constitución da asociación (e a
Dª. Margarita Ramilo Varela, concelleira delegada das áreas de cultura, participación cidadá e
voluntariado do Concello de Carral, coma suplente), quen será asistido coma representante técnico por D.
Carlos Lorenzo Pérez, técnico municipal de Cultura do Concello de Carral .”.

ANEXO

“ESTATUTOS
ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS
CAPÍTULO I
DA ASOCIACIÓN EN XERAL
(FECHA: 10/12/2018)

Artigo 1º.1.-Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora do dereito de asociación, e tendo en consideración a Disposición Adicional quinta
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e demais disposicións legais. A
asociación ten a seguinte denominación: “ASOCIACIÓN DE CONCELLOS DO CAMIÑO INGLÉS”
2.- A asociación rexerase polos ditos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo e pola
demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 3º.- A asociación, en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, exercerá
fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial da provincia da Coruña.
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Artigo 4º.1.- A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos, pola
vontade dos asociados expresada en asemblea xeral extraordinaria ou polas causas previstas na
lexislación vixente.
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Artigo 2º.No momento da constitución o domicilio da asociación radicará na Casa Consistorial do Concello de
Oroso. C/Isaac Diaz Pardo Sigüeiro 15888 provincia da A Coruña e teléfono 981/691/478.

2.- A asociación nace sen patrimonio propio e aterase no seu réxime económico ás seguintes
premisas:
a.-Terá un carácter non lucrativo.
b.-Para o cumprimento dos seus fins a Asociación contará cun orzamento formado por achegas
anuais dos seus membros.
c.-Todos os seus ingresos aplicaranse aos fins que constitúen o obxecto desta asociación, sen
que caiba en ningún caso a súa repartición entre os asociados, nin a súa cesión gratuíta a
persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.
d.-O seu patrimonio será independente do dos seus asociados.
e.-Os beneficios obtidos pola asociación, derivados do exercicio de actividades económicas,
incluídas as prestacións de servizos, deberán destinarse exclusivamente ao cumprimento dos
seus fins, sen que caiba en ningún caso a súa repartición entre asociados, nin a súa cesión
gratuíta a persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.
f.-Anualmente a xunta directiva presentará á asemblea unha memoria económica do exercicio
xa rematado, xunto cos xustificantes de gasto que deberán ser de valor legal. Esta memoria
deberá ser aprobada pola asemblea de socios.
g.-Para a contratación de servizos ou investimentos, a asociación estará suxeita á lexislación
vixente de Contratos do Sector Público.
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3.-A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o
resto do ordenamento xurídico.
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Artigo 5º.1.- Son fins principais da asociación:
a.-Promover o desenvolvemento turístico dos concellos do Camiño Inglés, achegando a
cooperación destas institucións locais e contando co apoio da Deputación Provincial, da
Comunidade Autónoma, a Administración do Estado e mancomunidades ou outra forma de
agrupación de concellos afectados polo Camiño Inglés.
b.-Promover a defensa e mellora do patrimonio natural e histórico-artístico do Camiño Inglés.
c.-Planificar e desenvolver iniciativas de desenvolvemento sostible do territorio do Camiño
Inglés.
d.-Canalizar a promoción turística do Camiño Inglés, así como a elaboración de programas
turísticos e medioambientais.
e.-Ofrecer o apoio necesario aos peregrinos que transitan polo roteiro xacobeo do Camiño
Inglés.
f.-Desenvolver relacións de reciprocidade entre os concellos e territorios, fomentando e
propoñendo iniciativas concretas que favorezan incrementos do movemento turístico, a
implantación nos mercados nacionais e internacionais e a identidade de conxunto do
territorio entre as grandes rutas viaxeiras do mundo.
g.-Incluír este proxecto no marco dos programas da Unión Europea e/ou doutras institucións,
destinados a axudar a novas iniciativas que potencien os destinos turísticos europeos e que
precisen da súa presentación de forma conxunta e coordinada.
h.-Planificar actuacións turísticas e de difusión de imaxe conxunta, que se corresponda cos
intereses dos membros desta Asociación.
i.-Participar e colaborar activamente cos plans da Deputación Provincial, da Comunidade
Autónoma e da Administración do Estado neste territorio.
j.-Representar aos concellos do Camiño Inglés en cantos proxectos, convenios, acordos ou
similares de carácter público ou privado se orienten ao cumprimento destes obxectivos e fins.
k.-Procurar a unión de iniciativas que en materia de desenvolvemento e promoción do
Camiño Inglés leven a cabo outros organismos públicos e privados.
l.-Fomentar o contacto e relación con outras entidades de natureza análoga que teñen entre
os seus fins a promoción e defensa das diversas variantes do Camiño de Santiago.
2.-Para levar a cabo os seus fins a asociación poderá:
a.-Establecer as estruturas orgánicas e administrativas pertinentes.
b.-Facilitar o intercambio de información sobre temas relacionados co Camiño Inglés nos
concellos membros.
c.-Constituír os servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros.
d.-Dirixirse aos poderes públicos e intervir con carácter consultivo, no seu caso, na
formulación da normativa legal que afecte aos seus municipios.
e.-Organizar e participar en reunións, seminarios e congresos.
f.-Promover publicacións e documentos nas materias propias das súas competencias.
g.-Realizar calquera outra actividade con suxeición á lexislación vixente.
h.-Planificar e executar programas anuais en directa relación coa súa finalidade e obxectivos.

CAPÍTULO II
DOS ASOCIADOS
Artigo 6º.1.-Poderán formar parte da asociación todos os concellos polos que transcorra o percorrido xacobeo
do Camiño Inglés. O acordo de integración deberá ser adoptado polo órgano competente da
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corporación interesada, no que se expresará a súa vontade de adhesión e cumprimento dos
presentes estatutos.
2.-A alta será solicitada polo alcalde ou presidente da Corporación mediante escrito dirixido ao
Presidente da asociación, quen dará conta á asemblea xeral, que acordará acceder ou non á
admisión.
3.-Calquera membro pode separarse previo acordo plenario da Corporación correspondente. Dita
separación fornecerá efectos a partir da toma de coñecemento da asemblea xeral.
4.-O membro que, por calquera causa, deixase de pertencer á asociación, acharase suxeito ao
cumprimento dos compromisos e obrigacións contraídas.

(FECHA: 10/12/2018)

Artigo 7º.- Dereitos dos membros da asociación:
a.-Asistir con voz e voto ás asembleas e reunións que se celebren.
b.-Ser candidatos aos cargos dos órganos de goberno.
c.-Participar nas áreas da asociación.
d.-Ter acceso aos arquivos, rexistros e documentos.
e.-Ter coñecemento da execución do orzamento.
f.-Solicitar ao presidente reunir á asemblea xeral, segundo os casos, cando estimen que os seus
dereitos foron vulnerados, sen prexuízo da impugnación de acordos e poidan formular segundo a
lexislación vixente.

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Artigo 9º. A condición de socio alterarase por algún dos seguintes motivos:
a.-Por acordo da corporación correspondente, segundo o disposto no artigo 6.3.
b.-Por deber máis dunha cota, perderase o dereito de voto nos órganos da asociación. Así
mesmo, ningún concello con cotas pendentes poderá ser membro da xunta directiva.
c.-Os concellos que están neste suposto, verán reducida a súa presenza nas accións promocionais
que a asociación desenvolva, así como nos materiais editados pola mesma durante ese período.
d.-Perderase a condición de socio da asociación, por falta de pagamento de 3 cotas ou máis,
cando unha vez realizado o requirimento, pasasen máis de tres meses sen o pago das cotas
debidas.
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Artigo 8º.- Obrigas dos socios da asociación:
a.-Cumprir os presentes estatutos e os acordos válidos da asociación e os seus órganos de
goberno.
b.-Pagar as cotas regulamentarias e as achegas extraordinarias que, no seu caso, puidesen
establecerse.
c.-Velar pola consecución dos fins propostos, cumprindo con exactitude as disposicións
estatutarias e os regulamentos.

Artigo 10º.- Membro amigo
1.-Poderán participar na asociación os denominados Membro Amigo que serán entidades públicas
ou privadas que teñan entre os seus obxectivos o desenvolvemento, defensa e promoción do
Camiño Inglés.
2.-A condición de Membro Amigo supón que pode participar nas reunións e asembleas da
asociación con voz pero sen voto, non poderá formar parte dos órganos de goberno e non ten a
obriga do pagamento de cotas.
3.-Para obter a condición de Membro Amigo a entidade ou organismo interesado deberá solicitar
á presidencia a admisión argumentando o seu vencello co Camiño Inglés. Será a asemblea xeral a
que acorde acceder ou non á admisión.
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CAPÍTULO III
DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN
Artigo 11º.- Os órganos de goberno da asociación son os seguintes:
- Asemblea xeral onde están representados todos os socios.
- Xunta directiva, que é o órgano do goberno da asociación e está formada polo presidente, un
vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e tres vogais.
Cada vogal representará aos seguintes treitos do Camiño Inglés e será escollido entre eles:
- Treito Ferrol-Bruma (Mesía): Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne e
Betanzos.
- Treito A Coruña-Bruma (Mesía): A Coruña, Culleredo, Cambre, Carral e Abegondo.
- Treito Bruma (Mesía)-Santiago de Compostela: Mesía, Ordes, Oroso e Santiago de Compostela.

(FECHA: 10/12/2018)

Artigo 12º.- A asemblea é o órgano soberano da asociación e está formada por todos os representantes
das Corporacións asociadas, cargo que recaerá nas persoas que estas designen de conformidade coa súa
normativa.
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Artigo 13º.- Son competencias da asemblea xeral:
a.-Aprobar a modificación dos estatutos
b.-Aprobar o plan de actuacións da asociación
c.-Aprobar os orzamentos e contas xerais, así como o regulamento de réxime interno
d.-Aprobar as cotas ordinarias e achegas económicas extraordinarias
e.-Disolver a asociación
f.-Establecer a estrutura organizativa
g.-Aplicar o réxime disciplinario e sancionador nos supostos previstos nos Estatutos e
Regulamento Interno que os desenvolven.
h.-Aprobar a admisión de novos socios e membros amigo.
Artigo 14º.1.-As sesións que celebre a asemblea xeral poderán ser ordinarias e extraordinarias.
2.-A asemblea reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez ao ano, sendo convocada polo
Presidente cun mínimo de sete días de antelación á data de celebración da mesma.
3.-A asemblea reunirase con carácter extraordinario cantas veces sexa necesario, sendo convocada
pola presidencia ou a petición dun terzo dos socios. A convocatoria farase coa mesma antelación
prevista no apartado anterior.
4.-As asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en
primeira convocatoria cando concorran a ela dous terzos dos asociados con dereito a voto; en
segunda convocatoria, que se celebrará polo menos media hora máis tarde da primeira, quedará
constituída a asemblea sempre que asistan o presidente e polo menos un terzo dos socios, coa
excepción regulada no artigo 25 para a modificación de estatutos. Exercerá a secretaría tanto da
Asemblea Xeral como das reunións da xunta o secretario da asociación.
Artigo 15º.- Tanto para a asemblea ordinaria, como para a extraordinaria, a convocatoria haberá de
facerse por escrito, expresando o lugar, o día e a hora de celebración da mesma.
Acompañarase á convocatoria a Orde do Día, comprensiva dos asuntos a tratar, debéndose incluír naquel,
necesariamente, calquera tema que estando dentro dos fins desta asociación, fose expresamente
solicitado polo menos por un terzo dos membros.
Artigo 16º.- Os acordos adoptaranse por maioría. En caso de empate, decidirá o voto de calidade do
presidente.
Será necesario maioría cualificada das persoas presentes ou representadas, que resultará cando os votos
afirmativos superen a metade destas, para:
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a.-Nomeamento das xuntas directivas e administradores
b.-Acordo para constituír unha federación de asociacións ou integrarse nelas
c.-Disposición ou alleamento de bens integrantes do inmobilizado
d.-Modificación de estatutos
e.-Destitución do presidente
f.-Disolución da entidade
Artigo 17º.- As Asembleas estarán presididas polo presidente, asistido do secretario, quen levantará
acta da sesión, na que se reflectirán as propostas e resolucións adoptadas.
Artigo 18º.- A presidencia da asociación será elixida entre os concellos que desexen ostentala e
ratificada pola asemblea xeral. O vicepresidente, o secretario, o tesoureiro e os tres vogais que
completan a xunta directiva tamén serán elixidos entre os asociados que se postulen. No caso de que
non exista o número de concellos necesario para postularse para a xunta directiva, elixiranse entre
aqueles concellos que aínda non ocuparan postos directivos.

(FECHA: 10/12/2018)

A vicepresidencia substituirá á presidencia en caso de ausencia e en casos concretos poderá recibir a
delegación do exercicio das súas competencias.
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Artigo 19º.1.- A duración do mandato do presidente será de dous (2) anos.
2.-Calquera dos membros da Xunta Directiva cesarán nos seus cargos polas seguintes causas:
a.-Por dimisión, comunicada por escrito á asemblea
b.-Por perda da condición de membro da asociación
c.-Por destitución mediante acordo da asemblea xeral en sesión extraordinaria,
convocada a este só efecto, en tanto se celebre a seguinte asemblea xeral. Será
necesario o voto da maioría absoluta dos asistentes.
3.-As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta
Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola
Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3
concellos, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.
Artigo 20º.- O presidente da asociación serao tamén da asemblea, e terá as seguintes atribucións:
a.-Representar á asociación
b.-Tutelar a Oficina Técnica de Xestión
c.-Convocar e presidir as sesións da asemblea xeral, con voz, voto e voto de calidade
d.-Ordenar e autorizar pagos
e.-Asinar en nome da asociación cantos documentos públicos e privados sexan precisos
para percibir calquera tipo de subvención, achegas derivadas de convenios e toda clase
de cantidades e cobros por calquera concepto das Administracións Públicas e dos
organismos delas dependentes ou doutras entidades, públicas ou non e para iso asinar os
documentos públicos e privados que sexan precisos ou convenientes en nome da
asemblea.
CAPÍTULO IV
DOUTROS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN
Artigo 21º.- A xunta directiva terá as seguintes atribucións:
a.-A aprobación do programa de traballo e proxectos da asociación.
b.-A fixación e execución do orzamento tendo en conta as liñas marcadas pola asemblea
xeral, segundo os recursos económicos dos que se dispoña.
c.-O nomeamento dunha Comisión Revisora de Contas que examine os balances
económicos-financeiros e inventario dos bens da asociación e dea parte á asemblea xeral.
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d.-Executar os acordos da asemblea xeral.
e.-Decidir sobre cuestións reservadas á asemblea xeral en caso de extrema urxencia,
debendo ser ratificadas ditas resolucións posteriormente pola asemblea xeral na seguinte
sesión que celebre.
f.-Velar polo bo funcionamento da asociación.
g.-As competencias que o presidente ou a asemblea xeral deleguen nela.
A duración do mandato dos membros de xunta directiva será de dous (2) anos, podendo seren reelixidos
pola asemblea xeral seguindo os criterios do Capítulo III art. 18 dos presentes estatutos.

(FECHA: 10/12/2018)

Artigo 22º.- Secretaría e Tesourería
1.- Son funcións da secretaría:
a.-A función de xefatura dos servizos administrativos da Asociación.
b.-Custodiar e levar ao día toda a documentación, arquivos e rexistros da asociación.
c.-Levantar actas dos acordos chegados na asemblea xeral e a xunta directiva e expedir
certificacións destas co visto e prace do presidente.
2.-Son funcións da Tesourería:
a.-Custodiar os fondos da asociación e levar en orde a contabilidade.
b.-Dar cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente.
c.-Confeccionar os orzamentos anuais, os estados de contas e os balances da asociación.
Artigo 23º.- A asociación poderá dispor dunha xerencia Oficina Técnica de Xestión asumindo as
responsabilidades como órgano de xestión.
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1.-A Oficina Técnica de Xestión de conformidade coas directrices marcadas pola Presidencia,
establécese con orde a desenvolver coa maior eficacia técnica e profesional os obxectivos da
asociación. De carácter eminentemente profesional haberá de resolver, planificar e executar os
programas anuais. As funcións da Oficina Técnica de Xestión, incluídas as de xerencia, serán
desempeñadas por persoal ou órganos técnicos vinculados ás corporacións das que forman a xunta
directiva da asociación ou por persoal contratado pola Asociación.
2.-Son funcións da xerencia en virtude dos acordos previos, sen menoscabo das que lle fosen
encargadas pola presidencia, as seguintes:
a.-Asistencia técnica á presidencia e coordinación xeral dos proxectos e das accións da
asociación.
b.-Propoñer ao presidente as accións técnicas e profesionais propias dos obxectivos da
asociación.
c.-Relacións de carácter técnico e profesional coas Administracións Públicas e entidades
privadas.
d.-Convocar reunións técnicas en cantas ocasións fosen necesarias para levar adiante as
propostas profesionais derivadas dos obxectivos da asociación ou dos compromisos
profesionais que puidesen xurdir.
e.-Elaborar os orzamentos anuais con desagregación por accións concretas e o orzamento
de gastos e mantemento da Oficina Técnica de Xestión.
f.-Auxiliar e asesorar á presidencia e aos concellos membro respecto das estratexias para
desenvolver, documentos técnicos á emitir e en cantas accións, plans e proxectos sexan
de beneficio á asociación.
g.-Propoñer accións para a elaboración de produtos turísticos das cidades e establecer
contactos e relacións coas empresas e servizos turísticos relacionados coa asociación.
h.-Planificar e organizar os programas anuais de traballo da Asociación en orde a
conseguir os obxectivos que se expoñen para a mesma.
i.-Asistir e participar en cantas actividades e convocatorias públicas ou privadas sexan de
interese para os obxectivos desta asociación.
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Artigo 24º.- Patrimonio da asociación
O patrimonio da Asociación pode estar integrado por toda clase de bens, dereitos e obrigas susceptibles
de valoración económica.
A asociación continúese sen patrimonio inicial.
Artigo. 25º.- Dotación patrimonial da Asociación
A dotación patrimonial da Asociación estará integrada por tódolos bens e dereitos que constitúen a
dotación inicial da asociación e por aqueles outros que no sucesivo se aporten á mesma con ese carácter.
Artigo 26º.1.-A asociación constitúese sen patrimonio inicial.

(FECHA: 10/12/2018)

2.-Os recursos da Asociación procederán de:
a.-As cotas ordinarias de carácter anual que serán proporcionais tendo en consideración o
censo de habitantes dos concellos membros.
b.-As achegas extraordinarias que deberán ser ratificadas polos respectivos plenos .
c.-As subvencións ou doazóns que se reciban.
d.-Os rendementos propios do seu patrimonio e derivados das súas actividades e
publicacións.

4.-O abono das cotas deberá realizarse no primeiro trimestre do ano, sendo causa de
apercibimento a falta de pagamento das mesmas.
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5.-A asociación levará unha contabilidade que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do
resultado e da situación financeira da entidade, así como cantas obrigacións contables
determinen as normas especificas que resulten de aplicación a esta asociación.
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3.-As cotas ordinarias terán carácter anual e serán determinadas en canto á súa contía pola
asemblea xeral. Fixaranse as contías tendo en conta os seguintes tramos por número de
habitantes:
- Ata 5.000 habitantes
- De 5.001 a 10.000 habitantes
- De 10.001 a 30.000 habitantes
- De 30.001 a 50.000 habitantes
- De 50.001 a 100.000 habitantes
- Máis de 100.000 habitantes

6.-O exercicio económico coincidirá co ano natural e terminará o día 31 de decembro de cada ano
excepto no caso de disolución da asociación, nese caso o peche será o da asemblea que aprobe a
disolución. A data de apertura do exercicio económico coincidirá co 1 de xaneiro, excepto no caso
da súa fundación que será a data da súa acta fundacional.
CAPÍTULO V
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Artigo 27º.A modificación de Estatutos deberá ser aprobada pola asemblea xeral en sesión extraordinaria. Para a
súa constitución válida, será necesaria a presenza, en primeira convocatoria, de dous terzos dos seus
membros. Na súa segunda convocatoria, quedará constituída validamente con polo menos tres dos
asociados.
O acordo de modificación adoptarase por maioría absoluta dos asistentes.
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CAPÍTULO VI
DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN
Artigo 28º.1.-O acordo de disolución deberá ser adoptado en sesión extraordinaria pola Asemblea Xeral
convocada para o efecto, e por unha maioría absoluta dos asistentes. Son causas de disolución da
Asociación:
a.-Por acordo da asemblea xeral extraordinaria
b.-Polas causas determinadas no artigo 39 do Código Civil
c.-Por resolución xudicial e firme

(FECHA: 10/12/2018)

2.-Acordada a disolución, a Asemblea constituirase na Comisión Liquidadora, que procederá á
liquidación da Asociación, repartindo o patrimonio social entre entidades benéficas, unha vez
deducidos os recursos para o cumprimento das obrigas pertinentes.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira-. En calquera outro suposto non recollido nestes Estatutos, aplicarase a vixente Lei Orgánica
1/2002, do 22 de marzo.”

A comisión informativa permanente de asuntos xerais do Pleno, emitiu na súa sesión
7/2018, ordinaria, do 26 de novembro de 2018 (na que actuou coma Secretaria
accidental do Concello Dª Sonia Campos Ares), ditame favorable á proposta, en
votación ordinaria, por oito votos a favor (cinco dos/as señores/as concelleiros/as do
grupo municipal do PP presentes na sesión, e tres dos señores concelleiros do grupo
municipal do PSdeG-PSOE presentes na sesión), e coa abstención do señor concelleiro
do grupo municipal mixto (ACC/SON)).
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Constan no expediente sometido á sesión os preceptivos informes da Intervención do
Concello, do 21 de novembro de 2018, e da Secretaría do Concello, nº 9/2018, do 21
de novembro de 2018.

A señora Duarte Gerpe, Primeira Tenente de Alcalde, explica que o Concello de Carral
remitiu no seu momento á Xunta de Galicia a aprobación dos estatutos da Asociación,
mais que non todos os Concellos que participan nela tiveron tempo suficiente para
realizar as emendas requiridas, polo que se propón volver realizar o trámite de
aprobación inicial dos estatutos para voltar remitilos á Xunta.
O señor Couto López (grupo municipal do PSdeG-PSOE) manifesta que considera moi
importante todo o relacionado co Camiño de Santiago, mais opina que se pode facer
máis ao respecto có que está a facer o equipo de goberno municipal. Lembra que o
seu grupo propuxo mocións para habilitar puntualmente coma albergue o Local Socail
das Travesas, cando o de Bruma estea completo, e insiste na que, na súa opinión, é
unha necesidade, pois non sería custoso para o Concello e facilitaría a vida e o
funcionamento dos negocios naquela aldea. Coida que, por outra banda, se debería
potenciar o albergue de Sergude (que, na súa opinión, está infrautilizado pola súa
cercanía á Coruña) non só para hospedaxe, senón tamén para realizar outras

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)
Campo da Feira, n° 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I
Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: http://sede.carral.es / Correo electrónico: correo@carral.es

actividades relacionadas co Camiño. Asemade, opina que a Xunta de Galicia debería
rematar os treitos de beiravía que faltan por facer cara ao Mesón e cara a Montouto
nesa estrada, pois considera un perigo para os peregrinos circular por tal vía.
Considera tamén que algunhas das mocións que presentaron xa se cumpriron, coma o
arranxo da área da Lameira. Así, indica que o seu grupo está a favor da proposta, mais
reitera a súa opinión de que o Camiño debería potenciarse máis en Carral, como se fai
noutros lugares.

(FECHA: 10/12/2018)

A señora Duarte Gerpe indica que nos últimos dous ou tres anos, nos que o señor
Alcalde presidiu aos concellos que estaban a crear a asociación do Camiño Inglés,
realizáronse moitas actuacións, coma a sinalización de todo o Camiño dende A
Coruña. Opina que se podería facer máis, mais que o albergue de Sergude é dos
mellores de Galicia, e que coa súa capacidade para trinta persoas, aínda que dicían
que non durmiría nel ninguén, ten boa acollida, e nunca está en desuso. Lembra que
se entregou á Deputación un proxecto para realizar melloras no treito do Camiño de
Santiago e noutras estradas, pensando en mellorar tanto o Camiño coma o servizo aos
veciños, e que se solicitou reiteradamente a súa execución. Engade que o arranxo da
área da Lameira non se fixo porque o pedise o grupo municipal do PSdeG-PSOE, senón
porque necesitaba melloras. Asemade, engade que xa hai un proxecto para mellorar o
local das Travesas nos próximos meses, e unha solicitude á Xunta de Galicia para un
sendeiro pola subestación e a gasolineira das Travesas. Así, conclúe que hai
necesidades de mellora, mais que, na súa opinión, o goberno municipal está nelas.
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O señor Couto López replica que non di que o albergue (que, na súa opinión, é unha
boa instalación, aínda que é unha mágoa que houbese que romper a pista deportiva
que alí existía para facelo) estea baleiro, senón que, ademais de acoller peregrinos,
podían facerse nel outras actividades, para que non estea infrautilizado. Considera
que, xa que o señor Alcalde foi deputado provincial durante décadas, podería ter feito
moito máis dende a Deputación que o que agora se lle pide, e opina que agora está a
facer máis ca el a deputada carralesa integrante do seu grupo. Por outra banda,
considera que o arranxo da cuberta e a adaptación coma albergue do local das
Travesas tiñan que estar feitos hai anos.
Sometido a votación, o Pleno aproba a proposta, en votación ordinaria, por
unanimidade dos/as once señores/as concelleiros/as presentes na sesión (seis
señores/as concelleiros/as do grupo municipal do PP presentes na sesión, e os/as cinco
señores/as concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE), o que supón a maioría
absoluta do número legal de membros que compoñen a Corporación, adoptando os
seguintes acordos:
1.- Manifestar a vontade do Concello de Carral (A Coruña) de adherirse á Asociación
de Concellos do Camiño Inglés.
2.- Aprobar a proposta de estatutos (que se contén no anexo) para a constitución e
funcionamento da devandita asociación de concellos, e expresar a vontade de
concorrer á asemblea que os aprobe definitivamente.
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3.- Designar, outorgándolle facultades para a realización das actuacións necesarias
para a execución destes acordos, ao señor Alcalde do Concello de Carral, D. José Luis
Fernández Mouriño, coma representante político titular da Corporación na devandita
asemblea e na constitución da asociación (e a Dª. Margarita Ramilo Varela, concelleira
delegada das áreas de cultura, participación cidadá e voluntariado do Concello de
Carral, coma suplente), quen será asistido coma representante técnico por D. Carlos
Lorenzo Pérez, técnico municipal de Cultura do Concello de Carral.
Parte da sesión de control dos demais órganos da Corporación

(FECHA: 10/12/2018)

4.-DACIÓN DE CONTA DE DECRETOS DA ALCALDÍA E, NO SEU CASO, DE
REPAROS DA INTERVENCIÓN DO CONCELLO.
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O señor Alcalde expón que os/as señores/as membros da Corporación tiveron á súa
disposición os seguintes decretos ditados pola Alcaldía entre o 24 de setembro de
2018 e o 26 de novembro de 2018 (dende a anterior sesión ordinaria do Pleno, até a
convocatoria da presente sesión plenaria), dos que se deu conta ao Pleno.
Nº

DATA

364/2018
365/2018

24/09/2018
25/09/2018

366/2018

25/09/2018

367/2018

25/09/2018

368/2018

25/09/2018

369/2018

25/09/2018

370/2018

26/09/2018

371/2018

26/09/2018

ASUNTO
ASUNTO: EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DE PREDIOS 55/2018
ASUNTO:LICENZA DE OBRA PARA CONSTRUCIÓN DE CORTE, CANLE
DE XURRO E FOSA DE XURRO, NUNHA SUPERFICIE DE 1461,99 M,
PARA AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE GANDO VACÚN DE LEITE EN
TARAMUÑO (SAN VICENTE DE VIGO), INTERESADA POR HERMANOS
PIÑEIRO LÓPEZ SC
ASUNTO: APROBACION NOMINAS MENSUAIS MES DE SETEMBRO DE
2018
ASUNTO:APROBACIÓN, EXPOSICIÓN PÚBLICA E POSTA AO
COBRAMENTO DE PADRÓN AUGA-SUMIDOIROS-DEPURACIÓN- CANON
DA AUGA 2º TRIMESTRE 2018
ASUNTO:CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NO DECRETO DA
ALCALDÍA 361/2018, DO 24 DE SETEMBRO DE 2018,
CORRESPONDENTE AO EXPEDIENTE DE TEDEC 2018/G003/000365
(LIMPIEZA DE PREDIOS 56/2018).
ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NO DECRETO DA
ALCALDÍA 364/2018, DO 24 DE SETEMBRO DE 2018,
CORRESPONDENTE AO EXPEDIENTE DE TEDEC 2018/G003/000366
(LIMPIEZA DE PREDIOS 55/2018).
ASUNTO:TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016765 ACUERDO
INICIO ACUERDOS DE INICIO
ASUNTO: APROBACIÓN CONTA XUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN XUNTA
DE GALICIA (CONSELLARÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA) AO ABEIRO DO PROGRAMA B DA ORDE DO 22 DE
NOVEMBRO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES
REGULADORAS DA SUBVENCIÓN A ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
PARA A DOTACIÓN DE NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO EN
FORMATO FÍSICO, CON DESTINO ÁS BIBLIOTECAS E/OU AXENCIAS DE
LECTURA PÚBLICAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, INTEGRADAS NA
REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA, E SE CONVOCA PARA O
ANO 2018.
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372/2018

28/09/2018

373/2018

29/09/2018

374/2018

28/09/2018

375/2018

01/10/2018

376/2018

01/10/2018

377/2018

02/10/2018

378/2018

03/10/2018

379/2018

04/10/2018

380/2018

05/10/2018

381/2018

05/10/2018

382/2018
383/2018
384/2018

05/10/2018
05/10/2018
05/10/2018

385/2018

05/10/2018

386/2018

05/10/2018

387/2018

11/10/2018

388/2018

11/10/2018

389/2018

11/10/2018

ASUNTO:APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE A CONTRATOS
MENORES PARA A DOCENCIA DAS ESCOLAS CULTURAIS 2018-2019
NOS MESES DE OUTUBRO A DECEMBRO DE 2018
ASUNTO:APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE A CONTRATOS
MENOR PARA A DOCENCIA DAS ESCOLAS EDUCATIVAS DA TERCEIRA
IDADE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DECEMBRO DE 2018
ASUNTO:APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE A CONTRATOS
MENOR PARA A DOCENCIA DAS ESCOLAS EDUCATIVAS DO CURSO
2018/2019, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DECEMBRO DE 2018
ASUNTO: CONTRATO MENOR PARA A CONTRATACIÓN DAS
ACTIVIDADES DO PROGRAMA DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
PARA 2018-2019, MENSUALIDADES DE OUTUBRO A DECEMBRO 2018
ASUNTO: CONTRATO MENOR PARA A DOCENCIA DAS ACTIVIDADES
PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA EDUCANDO EN VALORES” CURSO
2018/2019
ASUNTO: CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN: APERTURA DE
LOS SOBRES ÚNICOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS (OFERTA
ECONÓMICA Y REFERENCIAS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE PARA
EL CONTRATO DE OBRA PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN DE VIAL DE
NOVÁS A DP-2105, DE CARRAL A CABROIS (AGADER)), Y
CALIFICACIÓN DE SU CONTENIDO.
ASUNTO: CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONEMENTO PARA
PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE D. JOSÉ MIGUEL MELLA GARCÍA.
ASUNTO: CONVOCATORIA SESIÓN 13/2018, ORDINARIA, DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL (05-10-2018)
ASUNTO:EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 5/2018,
XERACIÓN DE CRÉDITOS 3/2018
ASUNTO:EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 6/2018,
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 1/2018 ENTRE PARTIDAS DEL MISMO
GRUPO DE FUNCION
ASUNTO:AUTORIZACIÓN DE PAGAMENTO A XUSTIFICAR 16 /2018
ASUNTO:XUSTIFICACIÓN DE PAGAMENTO A XUSTIFICAR 14/2018
ASUNTO: APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA PRIMEIRA
REPOSICIÓN DO ANTICIPO DE CAIXA FIXA 2/2018 E SEGUNDA
REPOSICIÓN DO MESMO
ASUNTO: : LIQUIDACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGARPRESTACIÓNS DE DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA (SETEMBRO
DE 2018)
ASUNTO: APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS E O CONCELLO DE CARRAL
PARA HABILITAR UNHA SENDA PEONIL E CICLISTA NA N-550, ENTRE
TABEAIO E CARRAL
ASUNTO;ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA PROXECTO DE
PAVIMENTACIÓN DE VIAL DE NOVAS A DP-2015, DE CARRAL A
CABROIS (FINANCIADA CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE LA
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER) DE LA
CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL DE LA XUNTA DE GALICIA)
ASUNTO:ADQUISICIÓN ONEROSA DO MONTE CHAMADO "DE PALEO",
CON REFERENCIA CATASTRAL 15021A018001940000RR, PROPIEDADE
DE DON MANUEL SANTOS BERMÚDEZ.
ASUNTO:APROBACIÓN DAS BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN
DUN/HA TRABALLADOR/A (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)PARA O
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAS DO CONCELLO DE CARRAL (A
TEMPO PARCIAL E DURANTE O TEMPO DE IT DA AUXILIAR
ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE SS) E AUTORIZACIÓN DO
GASTO.
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390/2018

17/10/2018

391/2018

17/10/2018

392/2018

17/10/2018

393/2018

19/10/2018

394/2018

23/10/2018

395/2018
396/2018
397/2018
398/2018

23/10/2018
23/10/2018
23/10/2018
23/10/2018

399/2018
400/2018

23/10/2018
23/10/2018

401/2018

23/10/2018

402/2018

23/10/2018

403/2018

23/10/2018

404/2018
405/2018
406/2018

23/10/2018
23/10/2018
24/10/2018

407/2018

25/10/2018

408/2018

25/10/2018

409/2018

26/10/2018

410/2018
411/2018
412/2018

26/10/2018
26/10/2018
29/10/2018

ASUNTO:APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA
“PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN DE VIAL DE NOVAS A DP-2015, DE
CARRAL A CABROIS” (AGADER 2018-2019)
ASUNTO:APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE A CONTRATO
MENOR PARA A SUBSTITUCIÓN DA CALDEIRA DE GAS EXISTENTE, POR
OUTRA NOVA DE CONDENSACIÓN DE GAS, E INSTALACIÓN NO
CENTRO DE FORMACIÓN ANTÓN FRAGUAS.
ASUNTO:APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE A CONTRATOS
MENORES
PARAO
CONTROL
EXTERNO
DAS
OBRAS
DE
"PAVIMENTACIÓN DE VIAL DE NOVAS A CARRETERA DP-2015 DE
CARRAL A CABROIS (AGADER 2018-2019)"
ASUNTO: APROBACIÓN CONTA XUSTIFICATIVA PARA XUSTIFICAR A
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA DE GALICIA PARA O
MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO (ED115A)
ASUNTO:APROBACIÓN DA RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITANTES
ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DO PROCEDEMENTO PARA A
CONTRATACIÓN
LABORAL
TEMPORAL
DUN/HA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A A TEMPO PARCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE
SERVIZOS SOCIAIS.
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 35/2018
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 31/2018
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 32/2018
ASUNTO: TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016832 ACUERDO
INICIO
ASUNTO:EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DE PREDIOS 58/2018
ASUNTO:TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016872 ACUERDO
INICIO 9BIS ACUERDO INICIO NO IDENTIFICACIÓN CONDUCTOR
ASUNTO:CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMIENTO DE D.JOSÉ
IGLESIAS GARCÍA
ASUNTO:CONCESIÓN DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO A D.JOSÉ
ANTONIO GENDE VARELA
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE TAXA POR ABOAMENTOS COMPLEXO
DEPORTIVO (OUTUBRO DE 2018)
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 33/2018
ASUNTO:EXPEDIENTE FORESTALES 34/2018
ASUNTO:APROBAR A DECLARACIÓN DE INNECESARIEDADE DE
SEGREGACIÓN DA PARCELA CON REFERENCIA CATASTRAL
15021A014003500000RE PRESENTADA POR DON JOSÉ ANTONIO
TABOADA BERMÚDEZ E POR DONA Mª CARMEN PREGO CAMPOS POR
ATOPARSE ESTA EN DÚAS CLASIFICACIÓNS DE SOLO DISTINTAS E
COINCIDIR A DIVISIÓN DOS TERREOS COA DELIMITACIÓN DOS DOUS
TIPOS DE SOLO
ASUNTO:CONCESIÓN REDUCCIÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
DE DONA. Mª CARMEN BELLO BREA
ASUNTO:CONVOCATORIA SESIÓN 14/2018, ORDINARIA, DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL (26-10-2018)
ASUNTO:LIQUIDACIÓN DE PREZO PÚBLICO POR ESCOLAS CULTURAIS
E DEPORTIVAS ( OUTUBRO DE 2018)
ASUNTO:EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DE PREDIOS 59/2018
ASUNTO:EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DE PREDIOS 60/2018
ASUNTO:APROBACIÓN DA FACTURA EMITIDA POR MANUEL CORRAL
RODRIGUEZ, S.L. CORRESPONDENTE AO CONTRATO MENOR PARA A
SUBSTITUCIÓN DE CALDERA DE GAS EXISTENTE, POR OUTRA NOVA
DE CONDENSACIÓN E INSTALACIÓN NO CENTRO DE FORMACIÓN
ANTÓN
FRAGUAS
(
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
2018/C002/000104)
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413/2018

29/10/2018

414/2018

29/10/2018

415/2018
416/2018
417/2018

29/10/2018
29/10/2018
29/10/2018

418/2018

29/10/2018

419/2018

30/10/2018

420/2018

31/10/2018

421/2018
422/2018
423/2018

02/11/2018
02/11/2018
05/11/2018

424/2018

06/11/2018

425/2018

06/11/2018

426/2018

07/11/2018

427/2018

08/11/2018

428/2018

08/11/2018

429/2018

09/11/2018

430/2018

12/11/2018

ASUNTO:APROBACIÓN DAS FACTURAS EMITIDAS POR EDITORIAL LUIS
VIVES E KALANDRAKA.S.L. PARA XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN DO
2018 PARA A DOTACIÓN DE NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO EN
FORMATO FÍSICO.
ASUNTO:TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000016904 ACUERDO
INICIO ACUERDOS DE INICIO
ASUNTO:EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DE PREDIOS 61/2018
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 36/2018
ASUNTO:APROBACION DA NOMINA MENSUAL CORRESPONDENTE AO
MES DE OUTUBRO DE 2018
ASUNTO:APROBACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS,
NOMEAMENTOS DOS MEMBROS DO TRIBUNAL E FIXACIÓN DO DÍA E
HORA DA ENTREVISTA PROFESIONAL PARA A CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL DE UN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A A
TEMPO PARCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS.
ASUNTO:APROBACIÓN DAS FACTURAS EMITIDAS POR CATRO VENTOS
EDITORA, RINOCERONTE EDITORA S.L.U, BAÍA EDICIÓNS A CORUÑA
S.L., E EDITORIAL BULULÚ, PARA A XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
DO 2018 PARA A DOTACIÓN DE NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO
EN FORMATO FÍSICO
ASUNTO:APROBACIÓN CONTA XUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN XUNTA DE
GALICIA (CONSELLARÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA) AO ABEIRO DO PROGRAMA A DA ORDE DO 22 DE
NOVEMBRO DE 2017 (DOTACIÓN DE NOVIDADES EDITORIAIS EN
GALEGO EN FORMATO FÍSICO, CON DESTINO ÁS BIBLIOTECAS E/OU
AXENCIAS DE LECTURA PÚBLICAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL).
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 37/2018
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 38/2018
ASUNTO: DECLARACIÓN DE ELEVACIÓN A DEFINITIVO DO ACORDO
PLENARIO INICIAL DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO 1/2018 (MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 4/2018, DO
ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO PARA 2018)
ASUNTO:ACHEGA AO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE
IGUALDADE E BENESTAR DA 1ª LIQUIDACIÓN 2018-RÉXIME DE
COFINANCIAMENTO PARA ESCOLAS INFANTÍS XESTIONADAS A TRAVÉS
DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
ASUNTO:APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE A CONTRATOS
MENORES PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACCIDENTALIDADE DA SECRETARÍA DO
CONCELLO POR AUSENCIA DO TITULAR POR PERMISO POR ASUNTOS
PARTICULARES ( 09 DE NOVEMBRO DE 2018).
ASUNTO: APROBACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE A CONTRATOS
MENOR PARA CONTRATAR O TRANSPORTE PARA SAÍDA CULTURAL DO
CEIP TEBEAIO O 9 DE NOVEMBRO DE 2018
ASUNTO: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA AUXILIAR
ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS, A
XORNADA COMPLETA (VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS), NA
MODALIDADE CONTRACTUAL DE OBRA OU SERVIZO DETERMINADO,
DURANTE O TEMPO DE IT DA AUXILIAR DE SS
ASUNTO:LICENZA DE PARCELACIÓN DA FINCA CON REFERENCIA
CATASTRAL 2433201NH5823S0001JZ PARA DIVIDILA EN TRES
PARCELAS, INCLUÍDA A MATRIZ, SOLICITADO POR DONA MARÍA DEL
PILAR QUINTELA VIDAL, E/R DOS HERDEIROS DE DONA CONCEPCIÓN
VIDAL NAVEIRA.
ASUNTO: CONVOCATORIA SESIÓN 15/2018, ORDINARIA, DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL (13-11-2018)
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431/2018
432/2018
433/2018

12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018

434/2018
435/2018

12/11/2018
13/11/2018

436/2018

13/11/2018

437/2018

13/11/2018

438/2018
439/2018
440/2018

13/11/2018
14/11/2018
14/11/2018

441/2018

14/11/2018

442/2018
443/2018
444/2018
445/2018

15/11/2018
15/11/2018
15/11/2018
15/112018

446/2018

15/11/2018

447/2018

16/11/2018

448/2018
449/2018

19/11/2018
21/11/2018

450/2018

23/11/2018

451/2018

26/11/2018

ASUNTO:XUSTIFICACIÓN DE PAGAMENTO A XUSTIFICAR 15/2018
ASUNTO:XUSTIFICACIÓN DE PAGAMENTO A XUSTIFICAR 16/2018
ASUNTO:LIQUIDACIÓN DE TAXA POR ABOAMENTOS COMPLEXO
DEPORTIVO (NOVEMBRO DE 2018)
ASUNTO:EXPEDIENTE FORESTALES 39/2018
ASUNTO:TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 11181/2018 RESOLUCIÓN DE
PRIMERAS ALEGACIONES ORDINARIO
ASUNTO:APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 1 E DERRADEIRA DA OBRA
PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN DE VIAL DE NOVÁS A DP-2105, DE
CARRAL A CABROIS (FINANCIADA CON CARGO Á SUBVENCIÓN DA
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER) DA
CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL DA XUNTA DE GALICIA.
CONVOCATORIA,
RESOLUCIÓN 15-12-2017;
OUTORGAMENTO,
RESOLUCIÓN 09-04-2018)
ASUNTO: LIQUIDACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR-PRESTACIÓNS
DE DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA (OUTUBRO DE 2018)
ASUNTO:EXPEDIENTE FORESTALES 40/2018
ASUNTO:EXPEDIENTE FORESTALES 41/2018
ASUNTO:TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000017025 ACUERDO
INICIO ACUERDOS DE INICIO
ASUNTO: APROBACIÓN CONTA XUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN XUNTA
DE GALICIA (CONSELLARÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
DA LECTURA NAS BIBLIOTECAS E/OU AXENCIAS DE LECTURA
PÚBLICAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, INTEGRADAS NA REDE DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA (2018).
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 42/2018
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 43/2018
ASUNTO: EXPEDIENTE FORESTALES 44/2018
ASUNTO: SUBSTITUCIÓN DO SEÑOR ALCALDE POLA SEÑORA 1ª
TENENTE DE ALCALDE POR AUSENCIA (19 A 25 DE NOVEMBRO DE
2018)
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACCIDENTALIDADE DA SECRETARÍA DO
CONCELLO POR AUSENCIA DO TITULAR POR VACACIÓNS (22 A 28 DE
NOVEMBRO DE 2018, AMBOS INCLUÍDOS).
ASUNTO: LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA
UNIFAMILIAR CONSTRUÍDA NA PARCELA CON REFERENCIA CATASTRAL
15021A501002020001RL.
ASUNTO:EXPEDIENTE FORESTALES 45/2018
ASUNTO:CONVOCATORIA DE SESIÓN DA COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS XERAIS DO PLENO 7/2018 (8/2018 DE
COMISIÓNS INFORMATIVAS) ORDINARIA, 26-11-2018
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EXERCER VENDA AMBULANTE NAS
FEIRAS DO 4, 13 E ÚLTIMO DOMINGO DE CADA MES
ASUNTO:CONVOCATORIA DE SESIÓN DO PLENO 7/2018, ORDINARIA,
29 DE NOVEMBRO DE 2018

4bis (FÓRA DA ORDE DO DÍA, POR URXENCIA).-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
POLA IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
A Señora primeira Tenente de Alcalde explica que o Consorcio das Mariñas remitiu un
“documento proposta de consenso para ser lido como declaración institucional en
cada Pleno Municipal”, pola igualdade e contra a violencia de xénero, con ocasión do
25 de novembro, Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres.
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En aplicación do establecido nos artigos 82.3 e 83 do Real Decreto 2568/1986, do 28
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das Entidade Locais (ROF), sométese a votación a declaración de
urxencia do asunto para a súa introdución na orde do día e esta é aprobada, en
votación ordinaria, por unanimidade dos/as once señores/as concelleiros que asisten á
sesión (seis señores/as concelleiros/as do grupo municipal do PP e os cinco señores/as
concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE).
A señora Primeira Tenente de Alcalde procede á lectura da declaración, que se
transcribe como segue:
“ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POLA IGUALDADE E CONTRA A

VIOLENCIA DE XÉNERO
(FECHA: 10/12/2018)

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA
AS MULLERES.
2018 é un ano para a esperanza, para moitas persoas e medios de comunicación é o
ano da muller, as marchas do 8 M supuxeron una mostra esperanzadora de que algo
está a transformarse, que se tomou un rumbo que xa non se pode variar, por fin! algo
parece que está a cambiar no rol da muller na nosa sociedade.

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Hoxe recordamos non só ás 43* mulleres falecidas no que vai de ano en España, 3*
delas en Galicia, senón as miles de mulleres que morren a diario vítimas da violencia
machista e as miles de nenas e menos que quedan sen as súas nais.
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As mortes por violencia machista seguen a ser a consecuencia máis lamentable e
tráxica do patriarcado imperante en todo o planeta, a visibilización máis horrenda do
drama e do sufrimento que están a pasar millóns de mulleres de todo o mundo así
como os seus fillos e fillas.

Un patriarcado que ten caer, que non pode sosterse máis sobre as vidas, os dereitos,
as esperanzas, os sonos, das mulleres deste planeta. Un mundo que ten que cambiar,
un futuro no que temos que comprometernos toda a sociedade para sácalo adiante,
especialmente a clase política, pero non só ela, senón toda a sociedade, homes e
mulleres, coas súas accións diarias, co seu pensamento igualitario. A visión de que
una sociedade máis xusta non só é posible, senón que é necesaria e fundamental para
una mellor convivencia.
A desigualdade nas oportunidades, a vulneración de dereitos, as mal chamadas
“traicións”,as violación e abusos sexuais, a falla de respecto, a pobreza económica, a
invisibilización…son feitos concretos, próximos e tráxicos cos que se está a atacar a
diario as mulleres na nosa sociedade.
Temos que poñerlle fin, é un camino sen volta que se fixo visible este ano, todas e
todos, como sociedade, temos un compromiso coas xeracións vindeiras que non pode
romperse, estamos nun tempo de cambio, nun momento histórico do que somos
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protagonistas e hai que asumir esa responsabilidade, cada un coa parte que lle toca
para facer un mundo máis igualitario e senn violencia, un mundo mellor, ese é o noso
compromiso. Formade parte activa desta transformación e cambiade o mundo.

*Dato oficial a data 14/11/2018”.

(FECHA: 10/12/2018)

A señora Primeira Tenente de Alcalde explica que o texto se leu nos actos dos días 25
e 26 de novembro, coma a andaina en Cambre arredor da Ría do Burgo, ou no acto do
luns en Carral. Opina que ás veces as palabras non fan nada ou, ás veces, non se
chega ao que se quere, mais manifesta a súa esperanza de que coa educación da
xente nova se poida chegar a que non exista desigualdade, e a que non exista máis
machismo nin mulleres maltratadas.
O señor Couto López (grupo municipal do PSdeG-PSOE) manifesta que todo o que se
faga é pouco para acabar con esta lacra para as mulleres e os nenos que moitas veces
quedan orfos, que non se pode consentir nesta sociedade que se considera moderna,
e que non pode tolerar que as mulleres teñan medo e debe protexelas como sexa.
A señora Primeira Tenente de Alcalde pregunta se algún grupo municipal desexa
presentar algunha moción, segundo o establecido nos artigos 91.4 e 97.3 do Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF en adiante)
e, dado que o señor voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE indican que si,
procédese de seguido segundo o establecido no artigo 91.4 ROF en relación á moción
que presenta tal grupo municipal.
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5.1.-Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE “esixindo ao equipo de
goberno que urxentemente e sen máis demora se inicie o porceso de
contrtación legal do servicio de axuda a domicilio”.
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5.-MOCIÓNS DOS GRUPOS POLÍTICOS, NO SEU CASO.

EXPOSICIÓN
O señor Couto López (grupo municipal do PSdeG-PSOE) presentou por escrito (rexistro
de entrada n.º 2.545, do 29 de novembro de 2018) a moción cuxo texto se transcrebe
a continuación:
“O Grupo Municipal Socialista de Carral, de conformidade co disposto no Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal
a presente:

MOCIÓN ESIXINDO AO EQUIPO DE GOBERNO QUE URXENTEMENTE E SEN MAIS DEMORA SE
INICIE O PROCESO DE CONTRATACIÓN LEGAL DO SERVICIO DE AXUDA A DOMICILIO.
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O servicio de axuda ao fogar do Concello de Carral leva anos sen contrato, mellor dito, nunca tivo
contrato, nunca se sacou a concurso. Pese ás decenas de petición do grupo socialista, pese aos múltiples
e continuos reparos suspensivos de Intervención, a contratación legal e regulada do servizo de axuda a
domicilio do Concello de Carral segue sen realizarse e como era previsible ao carecer dun marco
contractural e legal que regule as relación e os dereitos e deberes de cada una das partes, neste caso
empresa e Concello, os problemas estanse a agudizar, decaendo a prestación do servizo, que para mais,
tamén está pagado nunha parte polos usuarios, persoas maiores e dependentes na maioría dos casos.
Este servizo que se prestaba inicialmente con persoal do Concello foi pasando a mans dunha empresa
privada dunha forma irregular e paulatina, de forma que segundo se van xubilando as traballadoras
municipais son cubertas estas baixas por persoal da empresa privada sen ningún tipo de contrato, como
así indica a interventora. A empresa non ten contrato, e polo tanto xera una inseguridade total para o
cliente: o Concello e os usuarios finais, pero tamén para os traballadores da empresa, a falta de contrato
provoca precariedade no Emprego, falta de garantías, falta de programas de formación e incertidume
sobre o futuro, sobre a continuidade no seu posto de traballo.
(FECHA: 10/12/2018)

Esta inseguridade provoca que ante calquer imprevisto ou novidade, o servizo temblé, así un
cambio recente da propiedade da empresa que presta esta axuda a domicilio en Carral está
provocar problemas no servizo xa que as condición de traballo das empregadas empeoraron
de forma importante, irregularidades en nóminas e horas, altísima carga de traballo,
descoordinación ante a falta de persoal, etc deriva como é lóxico nunha baixada importante
da calidade da atención de axuda a domicilio, con falta de cobertura e informes de
seguimento o que provoca queixas dos usuarios.
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A falta de transparencia e concursos públicos para contratar en Carral é habitual dende hai 16 anos,
dende que entrouna Alcaldía Mouriño coa moción. As peticións do grupo socialista son constantes para
que se contrate legalmente, a responsta sempre foi que se estaban redactando os pliego, pero a verdade
que xa non aguantamos mais mentiras, non podemos tolerar que se xogue cos nosos anciáns e
dependentes, que se xogue coas traballadoras, non podemos tolerar que siga baixando a calidade do
servizo e aumenten listas de espera.
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A solución do Concello parece que pasa por “pedir presos” a otras empresas en vez de regularizar a
situación cun concurso público, algo que fai dez anos que tiña que ter feito, dende o 2008 levamos así,
algo intolerable e incluso sancionable xuridicamente. Ao non ter contrato ningún, qué pasa coas
empregadas actuáis, serán subrogadas si se cambia de empresa, que garantías hain a continuidade no
servizo (sin contrato a empresa pode marchar cando lle de a gaña sin consecuencias), cales serán os
custes do servizo, cal será a calidade do mesmo, darase atendido a toda a demanda existente?

Por todo isto, o grupo municipal socialista para garantir un servizo de axuda a domicilio de calidade,
contratado legalmente e con garantías. Garantías tamén para os traballadores, que poden ver como ante
a falta de legalidade na contratación realizadas e a realizar polo Sr. Mouriño non lles asegura a
continuidade do seu posto de traballo. Por todo isto, presentamos esta MOCIÓN diante do Pleno da
Corporación para chegar aos seguintes acordos:
ACORDOS:
PRIMEIRO: Fai anos qu se está a redactar os pliegos para o concurso do SAD, mínimo catro, polo tanto
sendo tempo mais que suficiente, este pleno esíxelle ao equipo de gobernó á presentación dos pliegos
técnico e administrativo nunha xuntanza de portavoces a celebrar antes de que remate presente ano
2018.
SEGUNDO: Unha vez aceptados os pliegos se inicie o concurso aberto para a contratación do Servizo de
Axuda a Domicilio no primeiro trimestre de 2019.
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TERCEIRO: Instar á intervención e secretaría do Concello de Carral a emitir un informe sobre a situación
actual do SAD e as posibles responsabilidades derivadas da súa xestión.
En Carral, a 28 de novembro de 2018
Pablo Couto López
Voceiro do grupo socialista municipal
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(FECHA: 10/12/2018)

ILMO/A SR/A ALCALDE-PRESIDENTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CARRAL”.

O señor Couto López manifesta que sinte non ter podido entregar a moción antes, e
expón que o seu grupo leva anos pedindo que se realice a contratación do servizo de
axuda a domicilio, que, na súa opinión, é un servizo moi delicado e que ha de
garantirse por todos os medios. Engade que, dende hai máis de catro anos, lévase
pedindo insistentemente a súa licitación para garantir o servizo aos usuarios, para ter
un marco legal para dirixirse á empresa prestadora e para garantir os dereitos dos
traballadores. Lembra que sempre se dixo que que se estaba a redactar os pregos e
aínda non hai pregos nin concurso. Expón que a situación agora é que cambiou a
titularidade da empresa que está a prestalo e que comezan os problemas, porque non
hai ningún marco legal ao que agarrarse. Coida que isto repercute na calidade do
servizo e que isto provoca que os usuarios e os traballadores se queixen e que o
sistema falle. Indica que parece que a solución foi pedir prezos e usar os servizos
doutra empresa, en relación á que pregunta se xa comezou a traballar e se está a
contar coas traballadoras da empresa anterior ou se están a traballar persoas que non
estaban traballando en Carral. Manifesta que lle dá a sensación de que se volta facer o
mesmo, e de que se dan a esta nova empresa horas que se restan á anterior, de modo
que, na súa opinión, hai una nova empresa sen contratación legal e sen garantías para
ninguén e a outra desaparece. Pregúntase que vai pasar coas anteriores traballadoras.
Na súa opinión, esta situación é un absoluto caos por falta de dilixencia e gañas, xa
que non quere pensar que os intereses fosen outros, o que sería totalmente
escandaloso. Explica que, na moción, pídese que se fagan os pregos antes de fin de
ano para ser tratados nunha xunta de portavoces e para a licitación do contrato no
primeiro trimestre do ano próximo, sen esperar ás próximas elección, e instar informes
á Secretaría e á Intervención sobre a situación actual do servizo e as eventuais
responsabilidades derivadas da súa xestión. Opina que se están a facer as cousas de
xeito ilegal, con reparos de Intervención continuos, que, na súa opinión, xa poden
constituir feitos delictivos, e que agora hai unha “papeleta” difícil de solucionar.
Considera que ao final “acabaremos enredando; non sabemos a quen lle interesa
enredar”, e sen garantías para os traballadores, para o Concello, e, sobre todo, para
os usuarios, que son os que reciben o servizo pagándoo do seu peto.
A señora Primeira Tenente de Alcalde manifesta que o seu grupo vai votar en contra
da urxencia da moción, porque se está a traballar nese asunto. O señor Couto replica
que iso é o que levan diciendo dende hai catro anos.
Sometida pola Señora Primera Tenente de Alcalde a votación a declaración de
urxencia da moción, esta é rexeitada por seis votos en contra dos/as señores/as
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concelleiros/as do grupo municipal do PP presentes na sesión, fronte a cinco votos a
favor dos/as señores/as concelleiros/as do grupos municipal do PSdeG-PSOE, polo que
non se procede ao seu tratamento e votación.
6.-ROGOS E PREGUNTAS.
6.1.-Rogos e preguntas do señor Couto López (grupo municipal do PSdeGPSOE)

(FECHA: 10/12/2018)

1.-O señor Couto López roga que se atenda ás necesidades da contratación do servizo
de axuda a domicilio, e que “non se siga enredando, non sabe en beneficio de quen”.
Opina que os traballadores e os usuarios e o Concello teñen que ter garantías.
Considera que, despois de catro anos sen que haxa “maneira física” de proceder á
contratación, xa “non cola” que se diga que se está a traballar coma noutras mil
cousas. Reitera a súa petición de que se presenten os prego nunha xunta de
portavoces antes de fin de ano e que se faga a licitación no primeiro trimestre do ano
próximo. Indica que é un concurso de servizos longo, mais que este Concello ten que
ser capaz de facelo porque, se non, terá un problema moi grave e pensarán que non
interesa facelo. Indica que, asemade, hai pregos en todos os concellos do arredor, xa
que todos teñen contrato. Engade que sabe que ese rogo “caerá en saco roto”.

3.- Pregunta quen leva o servizo de alumeado e se está contratado legalmente.
4.- Pregunta cales son os plans para as casas dos profesores.

CVD: cdsNa9aZEt0KzgDwQ0SB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

5.- Pregunta cando vai haber un avance dos orzamentos do exercicio próximo, “para
que non volva pasar coma sempre, que temos 15 días para tragarnos semejante
tocho”. Lembra que representan a una parte moi importante da poboación do concello
e opina que a xente á que representan ten dereito a coñecer en tempo e forma en que
se van gastar os seus cartos.
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2.- Pregunta se xa rematou a substitución das luminarias obxecto do contrato
financiado polo IDAE.

6.- Pregunta se saben que obras se van levar no POS recentemente aprobado pola
Deputación, para poder velas e evitar, na súa opinión, que se produzan situación
coma a reforma de pontes de 5 metros de ancho que considera non legais agora, ou
que os autobuses probablemente non poidan xirar físicamente no Panteón. Considera
que sería moi interesante se lles puidesen trasladar esas obras do POS.
7.- Pide que se lle entregue cando se poida, e do xeito máis breve posible, un informe
dos investimentos realizados por EMALCSA e dos ingresos e gastos da empresa.
8.- Pregunta se se sabe algo máis sobre a que está a evolucionar o “centro de
maiores”. Lembra que antes a señora Primeira Tenente de Alcalde decía que están
pendentes da Xunta, polo que deduce que realmente non saben o que se vai construir
alí. Pregunta a partir de que dependencia se vai asumir á xente, ou se se vai facer un
centro simplemente para xogar ás cartas e facer algún cursiño. Pregunta se vai poder
ir alí una persoa con alzheimer, en cadeira de rodas, ou con demencia senil e en qué
grao. Considera que é moi complexo e para tomalo moi en serio e por iso desexa
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saber se está mási definido. Manifesta que non lle parece serio decir que vai ser un
“centro de maiores no que se vai facer algo”. Engade que una cousa é un centro de
día e que o outro, lamentablemente, non sabe o que é.
9.- Considera que hai moitas ordenznas no concello que non se aplican e opina que,
en especial, iso ocorre coa de cortas, que ten importancia xa que hai moita xente que
practica deportes de aventura, e que cre que non se está a aplicar. Opina que os
madeiristas “fan o que lles dá a gana”, e que no medio dos caminos que usan quedan
moitas pólas. Considera que os catro policías locais e a técnica de Medio Ambiente
deberían aplicala de xeito máis restritivo, obrigando aos madeiristas s arranxar os
caminos que usen.
6.2.-Pregunta do señor Orgeira Campelo (grupo municipal do PSdeG-PSOE)
(FECHA: 10/12/2018)

O señor Orgeira Campelo manifesta que na instalación dos Capelos falla a iluminación
cada dous por tres, e que nalgúns casos ilumina máis a estrada có campo. Indica,
ademáis, que a caseta dos cadros eléctricos está sen porta. Pregunta se a instalación
está totalmente dada de alta.
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6.3.-Respostas da señora Primeira Tenente de Alcalde
A señora Primeira Tenente de Alcalde indica ao señor Couto que, en relación ao que
roga sobre o servizo de axuda no fogar, estase traballando nos pregos que regularán a
súa contratación. Engade que non é certo que dende o Concello se estea a crear
malestar entre os traballadores, e que a súa forma de traballar sempre foi preocuparse
polos vecinos de Carral, vecinos e usuarios. Indica que os usuarios teñen uns dereitos
que ten que atender o Concello, nalgúns casos adquiridos dende a Xunta, e que o
Concello ten a obriga de atendelos. Considera que o señor Couto debe de ter esta
información para que, cando coincida co persoal que presta o servizo, non lle
transmita ansiedade, senón tranquilidade. [O señor Couto replica que el non está a
transmitir ansiedade e que, cando alguén lle vai pedir axuda, el intenta axudarlle]. A
señora Primeira Tenente de Alcalde pídelle ao señor Couto que Manteña a orde no
Pleno, que consiste en que el fixo a súa tanda de preguntas e agora debe deixar
contestalas. [O señor Couto replica que non está a contestar as súa preguntas e
pídelle que o faga]. A señora Primeira Tenente de Alcalde chama á orde ao señor
Couto por segunda vez e indica que non o quere facer máis veces, porque xa sabe
como funciona o Pleno, e debe escoitar as respostas e falar cando a presidencia lle
dea a palabra. Continúa a señora Duarte Gerpe explicando que á empresa que está a
traballar para o Concello, por falta de persoal, ou polo que lles pase que ela
descoñece, se lles pediu por dous meses cubrir máis domicilios a maiores e ampliar
xornadas de dependencia e de libre concorrencia que pasaban a dependencia e que,
pese a que eses usuarios estiveron esperando uns dous meses, a empresa non
conseguiu persoal suficiente para ampliar ax xornadas. Engade que, como o usuario
ten o dereito ao servizo, o Concello ten obriga de prestalo, e que, nos anos que ela
leva no Concello, só coñeceu a tres persoas que levaban axuda a domicilio, das que se
xubilou una, e pasouse de trinta usuarios a vinte e tres usuarios de dependencia e
sesenta de libre concorrencia, o que fai un total de oitenta e tres usuarios. Engade que
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(FECHA: 10/12/2018)

o que fai o Concello é traballar por eles, sen interés en ningunha empresa. Coida que o
señor Couto ten que reflexionar, xa que, aínda que o servizo estivese contratado coma
en Abegondo ou en Betanzos, podía estarse vivindo a mesma situación, dunha
maneira ou doutra. Opina que o feito de non ter acontratación ben feita tamén
permite poder traballar cunha empresa ou con dúas ou tres, como se traballou
anteriormente (por exemplo, como se fixo anteriormente durante anos con Maiores e
Ende Ben e coas traballadoras de axuda a domicilio). Engade que o único que se
pretende é dar solución ás necesidades dos vecinos, mentres o equipo técnico remata
de redactar os pregos dunha contratación maior que pode ascender a máis de
catrocentos mil euros ao ano, e que ten que publicarse no Diario da Unión Europea,
polo que hai que facelo ben e non existe ningún interese en retrásalo [O señor Couto,
sen que a señora Primeira Tenente de Alcalde lle ceda o uso da palabra, reitera que
levan dez anos]. A señora primeira Tenente de Alcalde indica que non quere chamalo á
orde outra vez, e o señor Couto replica que está a decir una cousa que non é normal.
A señora Primeira Tenente de Alcalde indica que, coma o señor Couto non deixa falar,
vese na obriga de rematar aquí o Pleno. Os señores Couto e Orgeira preguntan se non
lles vai respostar ao resto das súas preguntas, e a señora Duarte Gerpe indica que,
como non lle deixan falar, non.
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Ás 12:47 horas, a Sra. Primeira Tenente de Alcalde remata a sesión, da que estendo
a presente acta que asina o Señor Alcalde, do que, como Secretario do Concello, dou
fe.
O ALCALDE

O SECRETARIO DO CONCELLO

José Luis Fernández Mouriño

Diego García Doval
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