
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  MEDIO  AMBIENTE,
URBANISMO, SERVIZOS, OBRAS E SEGURIDADE DO DÍA 14 DE XUÑO DE 2017

Presidenta:

-Dona María Fernández Lemos

 Vogais:

·PSOE:

-Don Germán Costoya Casas

-Dona Beatriz Sestayo Doce

·FeC:

- Dona Esther Leira Penabad

- Don Luis Victoria Gallego

·PP:

-Dona Martina Aneiros Barros

-Don Francisco Javier Breijo Devesa

-Don José Tomé López

-Dona Fernanda Losada Rodríguez

-Don José Pedrouzo Bardelas

·BNG:

- Don Iván Rivas Rico

· Non adscrita:

- Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte

Secretario:

Efrén Pernas Fernández

 

 Na sala de Comisións 1 do 1º andar da Casa do Concello, sendo as 10:07 horas do día 14 de xuño de
2017 reuniuse a comisión informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos, Obras e Seguridade,
baixo  a  presidencia  de  dona  María  Fernández  Lemos,  e  coa  asistencia  dos  membros  antes
relacionados dando comezo á xuntanza para tratar os asuntos incluídos na orde do día da previa
convocatoria,

 Orde do día:

1.- Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (24.05.2017 e 07.06.2017)
Quedan aprobadas ámbalas dúas, coas seguintes precisións:

- En canto á Acta do 24.05.2017:
Martina Aneiros quere que conste que non se dixo o de ir a Colombia, estando en desacordo coa

redacción dese parágrafo.
A Presidenta quere que conste que sí se dixo iso.

- En canto á Acta do 07.06.2017:
- En Rogos e Preguntas, intervención “3.- Germán Costoya”, o segundo punto, queda redactado:

“-Reitera solicitude sobre o informe do estado da depuración”. 
- En Rogos e Preguntas, intervención “3.- Germán Costoya”, na intervención da Presidenta para



falar das alegacións ó Plan de Transporte da Xunta, queda redactado, inclúese o seguinte: “Germán
Costoya pregunta si previamente xa foran aportadas as alegacións dos partidos e das Asociacións de
Veciños; a Presidenta indica que sí.”

-  En  Rogos e  Preguntas,  intervención  “3.-  Germán Costoya”,  a  penúltima  intervención  queda
redactada como segue: “- Ordenanza de animais, para cando para Pleno?
Luis  Victoria:  Hai  alegacións  pendentes  de  informe  xurídico.  Agora  estou  con  outras  cousas
inmediatas. Non se poden facer preguntas para querer meter a cambadela. 
Beatriz Sestayo: Non se pode tolerar que cando se fai unha pregunta se diga que se quere meter a
cambadela.”

·Urbanismo:
-Licenzas:

2.-  Dar  conta  do  outorgamento  de  licenza  de  obras  a  Jesús  Iglesias  Freire  para
acondicionamento  de  local  para  cafe-bar  2.7.2.  na  rúa  an  Diego  7  baixo  .  (Data  solicitude:
11.11.2016. Incidencias: Si).

A Comisión toma coñecemento.

3.-  Dar  conta  do  outorgamento  de  licenza  de  obras  a  Jaime  Grandal  Botana  para
acondicionamento de local para a actividade de café-bar 2.7.2. na rúa Magdalena 64 baixo (Data
solicitude: 13.05.2016. Incidencias: Si).

A Comisión toma coñecemento.

· Seguridade e Tráfico:

4.- Dar conta das alegacións remitidas ó Plan de Transporte Metropolitano da Xunta de Galicia.

A Presidenta indica que se presentaron as alegacións por parte do Concello, e entrega unha fotocopia
das mesmas ós grupos. Expón e explica as alegacións que constan en dito escrito.

5.- Rogos e preguntas

1.- José Tomé:

- Desbroces, cando empezan? Luis Victoria: Dentro dunha semana.
- Pódese pasar o programa de por onde van a empezar? Luis Victoria: Sí, estase redactando.
- Casetas das praias, a quen se lles contrataron? Luis Victoria: Non recordo o nome da empresa,
darase.
- Aparcadoiros de Doniños a medio rozar, cando se vai a rematar? Os taludes están todos sen facer e
a estrada a San Xurxo tamén.
- No Ensanche A pediron a Luis Victoria que se puxera luz nas escaleiras pegadas á rúa Carvallo
Calero. Luis Victoria: Vaise a colocar.
- Reposición das árbores e bancos, que tamén o pediron no Ensanche A.
-  Tamén pediron os do Ensanche A colocar unha barandilla  na beirarrúa para entrar dende a rúa
Inferniño á rúa Carvalho Calero.
- En Covas: cable que roubaron no tramo do cámping, para cando de repoñerá? Luis Victoria: Vaise a
colocar, está pendente. 
- En Covas: carteis de obras para retirar. Luis Victoria: Farase.
- En Caranza, entregáronlle a Luis Victoria e a min tamén un dosier. Do que vén en dito dosier, que é o
que se fixo? Hai cousas sen facer, como a varanda, bancos do paseo marítimo, etc. Luis Victoria:
Farase, son moitas varandas a colocar.
- San Xurxo, varanda enfronte ó local social.
- San Pablo, limpeza do campo de tiro.
- Alumeado na rúa Sagrada Familia, revisión do mesmo.
- Para Álvaro Montes: En San Felipe enfronte ó cruce da cetaria, piden bandas redutoras. Esther Leira:
Vai a facerse pola cuadrilla de obras, hai informe da policía local ó respecto.
- Avenida de Compostela, hai unha rexinlla antes do semáforo que está afundida. Luis Victoria: Vai a
facerse.
- Para Álvaro Montes: é preciso actualizar as sinais de discapacitados que están en mal estado.
- Solicita os contratos de mantemento das praias e das reparacións e a quen se lle adxudicaron as



casetas.
- Para a Presidenta: como está o tema do talude que caeu no paseo de Santa Mariña? A Presidenta
contesta que estamos esperando a contestación de Fomento xa que se lles volvera remitir.
- O Concello vai a facer a roza para a festa de Esmelle? 
Luis Victoria: Sí, farase.
Rosa Méndez:  Cando entrou Luis  Victoria  de concelleiro,  tivemos reunión cos representantes das
asociacións de veciños para que nos dixeran as datas e os sitios para limpar.
José Tomé: Hai xente que o pediu e aínda non se lle fixo, como por exemplo en Mandiá.

2.- Martina Aneiros:

- Non se remitiron as valoracións das propiedades contidas no Convenio con Defensa.
A Presidenta: Temos un borrador, falarei co redactor para revisalo porque os técnicos din que non
coincide coas valoracións do Ministerio.

- Contrato da Praza de Armas, xa se asinou?
Presidenta: Sí, a semana pasada.

3.- Germán Costoya:

- Que actuacións hai previstas para mellorar a praia de Caranza e cando se van a facer? Luis Victoria:
Algunha cousa estase facendo, melloráronse as varandas. 
José Tomé: Hai que poñer pasarelas de madeira que aguantan máis.
Germán  Costoya:  Ó  final  da  pasarela  de  madeira  había  colocado  un  tramo  de  acceso  para
discapacitados.
Luis Victoria: Teño que miralo.

- Fíxose algunha desratización na zona de Caranza? Luis Victoria: Estamos con elo.

- Caseta de socorrismo, vai a colocarse en Caranza? Luis Victoria: Este ano non se vai a colocar, xa
que non están recomendando o baño. A xente ten dereito a tomar o sol, por iso se adecúan os accesos
ó areal.

- Instamos a que a empresa de xardíns e Urbaser leven a cabo a limpeza tal e como se viña facendo
ata agora na zona de Caranza.

- Solicitamos que se poña un posto de primeiros auxilios na praia de Caranza, debido á gran afluencia
de xente na praia aínda que non se bañen.

- Presentaron solicitude sobre o parque infantil de Santa Mariña para que un dos columpios sexa con
asentos para bebés.

- Poda do castiñeiro que hai na rúa Emilia Pardo Bazán á altura do número 40.

- Para Álvaro Montes: informe da policía local solicitado sobre a rotonda de González Llanos.

- Para Luis Victoria: como está a compra de contedores de aceite e de papel? Luis Victoria: Está en
trámite, mírocho e dígocho.

- Recepcionouse a obra da rúa Manuel Comellas?
Presidenta: Están agora cunhas farolas de mobiliario. 

-  Solicitude  de  espello  na  Estrada  de  Xoane  coa  rúa  Pedregás.  Esther  Leira:  Si  se  trata  dunha
solicitude de nova colocación, é unha cuestión de Seguridade e Tráfico.

- Informe da depuración, xa está?
Presidenta: Non me mandaron o informe sobre os resultados definitivos aínda.



José Tomé: Sumámonos á solicitude de que se instale unha caseta de socorrismo en Caranza, debido
a que hai moito movemento de xente na praia.

Sen máis asuntos que tratar, ás 10:50 horas a presidenta levanta sesión, do que eu, secretario dou fe.

A presidenta,                                                                          O Secretario da Comisión

María Fernández Lemos                                                              Efrén Pernas Fernández


