do 27 de xuño de 2017
ACTA Nº 9/2017
Na Casa do Concello de Muros, ás vinte horas e trinta minutos do vinte e sete de xuño do ano
dous mil dezasete, reúnese o Pleno da corporación en primeira convocatoria da sesión
ordinaria.
PERSOAS ASISTENTES
Alcaldesa: Dª María Xosé Alfonso Torres
Concelleiros/as:
D. José Manuel Quintela Fernández
D. José Antonio Uhía Martínez
Dª María Inés Monteagudo Romero
D. José Vázquez Rama
Dª Alianza Uhía Patiño
D. José Ángel Hermida Simil
Dª Caridad González Cerviño
Dª Sandra Maneiro Pais
D. Enrique Riomayor Caamaño
Dª María del Rosario Fernández Piñeiro
D. Manuel María García Fernández
Dª Paula Simal Mayo
Secretario accidental: D. José Manuel Mayo Priegue, que dá fe do acto.
ORDE DO DÍA
A Parte dispositiva
1 APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (25.05.2017)
2 APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA DAS PRAIAS NO CONCELLO
DE MUROS
3 MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE O ACONDICIONAMENTO E SINALIZACIÓN DE
APARCAMENTOS E PUNTOS DE LIXO NAS ZONAS DE PRAIA E REPARACIÓN E
COLOCACIÓN DE RAMPLAS DE ACCESO
4 MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á INSEGURIDADE CIDADÁ NO CONCELLO DE
MUROS POR FALTA DA PRESENZA DE POLICÍA LOCAL DURANTE AS NOITES
5 DACIÓN DE CONTA DA INFORMACIÓN RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA E
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS. TIPOS IMPOSITIVOS
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JOSÉ MANUEL MAYO PRIEGUE (1 para 1)
TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO
Data de Sinatura: 22/09/2017
HASH: 39abb57fd23445a5528ab4bd500bbebc

SESIÓN ORDINARIA DO Pleno DA CORPORACIÓN

6 RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
B Parte de control dos órganos de goberno
7 MOCIÓNS DE URXENCIA
8 ROGOS E PREGUNTAS

A Parte dispositiva
1 APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (25.05.2017)
Votación:
A favor: 12 votos (4 do PP, 3 de CxG, 3 do PSdeG-PSOE e 2 do BNG)
Abstención: 1 da concelleira do PSdeG-PSOE, Dª Caridad González Cerviño.
Acordo: Apróbase a acta correspondente á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 27 de
abril de 2017.
2 APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA DAS PRAIAS NO CONCELLO
DE MUROS
A Sra. alcaldesa explica que se trata de dotar ao Concello de Muros dunha ordenanza que
regule o uso das praias en todos os aspectos: normas das persoas (que poden facer e que
non, que poden levar e que non), circulación de vehículos, embarcacións e tamén a presenza
de cans nas praias.
Que esta ordenanza abriría a porta a poder habilitar algunha praia para poder levar cans e
que a idea é ir probando con algunha praia, de xeito que xere as menos molestias posibles e
en función de como vaian funcionando ver se se manteñen, se sacan ou modifican por
algunha outra.

A voceira do Partido Popular presenta unha emenda e di que na comisión informativa fixeron
varias propostas das que se incluíron dúas no borrador presentado coa documentación do
Pleno: a primeira a prohibición de usar champú ou xabón ademais de no mar, nas duchas
(artigo 10) e a segunda sobre permitir aos vehículos de traballo da Confraría e das
mariscadoras o acceso aos areais por razóns de traballo ao estar prohibida a circulación.
Que outras achegas e aclaracións que fixeron que non tiveron resposta, o que non lle estraña
pois a Sra. alcaldesa parecía descoñecer o texto da ordenanza.
Que un ano enteiro lle levou a Sra. Alfonso copiar literalmente a ordenanza do Concello de
Carnota, pois é iso o que traen cunha única modificación, a presenza de animais nas praias
que eles regulan nunha ordenanza e que a Sra. alcaldesa non é que permita, senón que o
prohibe no artigo 14.
Que a Sra. alcaldesa se comprometera a levar unha ordenanza de praias antes do verán de
2016 e que non o fixo ao igual que con moitas outras cousas que promete e non fai.
Que lle preguntaron en varias ocasións polo tema dos animais e que dicía que si o ían traer
pero e que despois dun ano o que levan é unha ordenanza copiada literalmente dun concello
veciño sen molestarse en adaptala minimamente ás características do noso concello que non
son exactamente as mesmas que as do Concello de Carnota.
Que pensan que o pobo de Muros non merece este pasotismo, este deixamento e este
abandono.
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Que hai outra cuestión importante que é o tema das bandeiras azuis, que o organismo que as
concede recomenda ter unha ordenanza de praias. E que pode ser que en calquera momento
esa recomendación sexa unha obriga polo que é un dato importante a ter en conta.

Que din que hai que promocionar o turismo que é un recurso moi importante para o noso
concello e que nun tema tan importante para o turismo como o das praias nin sequera se
molestaron en intentar redactar unha ordenanza adaptada as nosas características e se
limitaron a copiar, palabra por palabra, a ordenanza dun concello veciño.
Que presentan unha emenda na que propoñen varias cuestións:
Art. 3.e) Suprimir da definición de acampada a instalación de parasois non diáfonos nos seus
laterais porque é un elemento moi utilizado en praias con algo de vento ou no caso de familias
con nenos/as pequenos/as.
Incluír unha definición de zona tradicionalmente nudista, que se ven practicando
pacificamente nalgúns dos nosos areais desde hai bastantes anos: zona de baño dunha praia,
ou parte desta, debidamente balizada e sinalizada como tal.
Redactar doutro xeito o artigo 3.i): A efectos da presente ordenanza enténdese por tempada
de baño o período comprendido entre o 15 de xuño e o 15 de setembro de cada ano, aínda
que o Concello de Muros, por Resolución da Alcaldía ou do concelleiro que dispoña da
competencia, poderá variar ditas datas en función das circunstancias climatolóxicas.
Art. 4- Incluír un apartado de sinalización informativa:
-Procederase a divulgación da información necesaria para o axeitado goce das praias e da
franxa costeira. Os elementos de sinalización (paneis, carteis...) deberán conter a seguinte
información:
a) nome do concello
b) nome da praia ao que se refire a información
c) características da praia (lonxitude, límites...)
d) servizos dos que dispón a praia
e) información sobre indicadores de perigo: bandeiras, sinais...
f) localización dos postos de primeiros auxilios e vixilancia, horarios, etc.
g) teléfonos de emerxencia e outros de interese
k) puntos de recollida de lixo: situación, tipos de lixo
l) códigos de conduta dos/as usuarios/as: duchas, lixo...
m) espazos naturais protexidos
A información indicada ofrecerase en soportes normalizados, que serán instalados nos
lugares de acceso principais aos diferentes areais, aparcadoiros, ou áreas de descanso. Para
a súa instalación considerarase o menor impacto ambiental no relativo a materiais e
instalacións.
Unha nova redacción para o art. 9:
1 Prohíbese depositar na praia ou no mar calquera clase de residuo, sexa cal sexa a súa
natureza e o seu volume. Latas, cabichas, envoltorios, restos de comida, etc., deberán ser
depositados nos colectores ou papeleiras distribuídos polo concello para tal efecto.
4 Engadir: Deberán contar cos seus propios recipientes para o depósito de lixo.
Art. 14.2) Nova redacción:
Queda prohibida con carácter xeral a presenza de animais nas praias na tempada de baño
entre as 9.00 h e as 21.00 h. A presenza de animais no horario autorizado está supeditada á
ausencia de usuarios/as na praia.
4) No obstante ao anterior, por Resolución da Alcaldía ou do concelleiro que dispoña da
competencia, poderá autorizarse en certas praias a presenza de animais. A resolución
indicará en todo caso as condicións e requisitos desta autorización.
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n)estado e calidade das augas

No art. 18 está equivocado o título: Norma xeral e excepcións.
Que piden aclaracións sobres os seguintes artigos:
Art. 20. A prohibición de utilización da calquera tipo de embarcacións ou medio flotante movido
a motor ou a vela inclúe táboas de winsurf ou kitetsurf? Habería que buscar a maneira de
facer compatible esta práctica deportiva nas praias nas que tradicionalmente se ven
realizando.
Art. 21. Hai que pedir unha autorización para deixar unha táboa de winsurf ou unha piragua na
praia mentres non a usas?
Art. 22.3 Nova redacción:
Poderán desenvolverse actividades deportivas ou lúdicas nas zonas que teña dedicadas o
concello á práctica de diversos deportes, xogos infantís, etc., e que estean debidamente
balizadas ou sexan visibles ao resto dos usuarios.
Tamén piden aclaracións sobre O art. 23: Se unha zona está balizada para a práctica dun
deporte como o surf, non parece moi lóxico limitar a práctica desa actividade a ausencia de
bañistas, máis ben terán que ser os bañistas os que respecten ese balizamento, igual que
terán que respectar o balizamento para accesos de embarcacións onde as haxa, non?.
Arti 33. Nova redacción.
f) A presenza de animais na praia, fóra do horario autorizado. Será sancionable tamén non
recoller as deposicións que efectúen nas praias ou vías públicas.
Art. 36. Sancións
Nova redacción
3. A comisión dunha primeira infracción cualificada como leve será sancionada cun
apercibimento por escrito. A comisión reiterada de condutas tipificadas como infraccións leves
será sancionada con multa de contía variable desde 90 ata 500 euros.
Que lle parece esaxerado poñer multas de 500 euros sen unha advertencia previa e sen
ningún cartel que indique a prohibición, sobre todo tendo en conta que en ningunha das praias
do concello hai aseos públicos nin parece que sexa a súa intención instalalos.
Que tamén lles parece esaxerado que se considere infracción grave a presenza de animais na
praia e en cambio non se considere infracción nin leve nin grave que os/as propietarios/as de
animais non recollan as deposicións.
Que se lles fan algunhas aclaracións sobre o artigo 20, 21 e 23 e aceptaran incluír as súas
propostas que poderían falar.
A Sra. alcaldesa di que como en calquera normativa hai que aplicar o sentido común.
Que está claro que non haberá ningún problema en deixar unha táboa na area mentres non
se utiliza.
Sobre as zonas balizadas, que naquelas praias que o hai, xa que en todas non é viable, xa se
respectan as zonas.
Que non ten problema en aceptar a emenda que propoñen. Que a incorporarán tal cual se
propón.
A Sra. Monteagudo di que o sentido común hai que aplicalo e non saben se é o do Concello
de Carnota o que hai que aplicar.
Que non se molestaron en cambiar absolutamente nada da ordenanza. Que está copiada
literalmente e non lles parece moi realista. Que hai moitas cousas que van quedar en papel
mollado.
Que tamén lles gustaría saber cales son as praias que están balizadas.
4
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Que a reiteración da conduta sería a que dera lugar á sanción.

A Sra. alcaldesa di que San Francisco.
O Sr. Quintela di que na Area Maior o que fan é indicar a zona de entrada e saída para a
escola de surf. Que colocan eles as bandeirolas e que na propia autorización está indicado.
A Sra. Monteagudo di que tan só poñen unha bandeirola e que xa teñen manifestado que
sería ideal que a praia tivera uns usos ordenados e que non ve que teñan intención de facelo
e que tal e como está redactada a ordenanza que se vai cunha piragua á praia non pode
deixala na area.
Que claro que hai que aplicar o sentido común pero que a norma di o que di.
A Sra. González inicia a súa intervención dicindo que están de acordo en que ten que haber
un regulamento de praias pero que tamén están de acordo en que a casa non se pode
comenzar polo tellado.
Que temos unhas praias nas que non hai servizos de ningún tipo, tan só algunhas papeleiras.
Que non hai baños públicos, que hai socorristas e balizas unicamente na praia de San
Francisco, porque temos a bandeira azul. E que na Area Maior non hai ningunha baliza.
Que non podemos depender de que o grupo que vaia facer surf balice ou non.
Que estamos ante a normativa do Concello de Carnota que nada ten que ver co noso.
Que se copiou literalmente e que nalgúns puntos é demasiado xenérico. Que se se fai para
aprobar por aprobar unha normativa que a van aprobar pero leva os seus pros e os seus
contras e que a Sra. alcaldesa di que hai que basearse no sentido común e que entón non ve
porque leva unha normativa. Que ata o de agora a xente do Concello de Muros se baseou no
sentido común e nunca houbo maiores problemas nos areais de Muros.
Que desde o momento que haxa unha normativa que hai que seguir a letra dela. Que non
pode ser que se faga segundo o sentido común se hai unha normativa que di outra cousa.
Pon como exemplo que se hai un prohibido aparcar e se aparca igual porque se aparcou toda
a vida e que non se pode aparcar porque está prohibido.
Que non cren que iso vaia a solucionar os posible problemas que hai nos areais do concello
senón que vai prexudicar á veciñanza e complicalo máis e que algunha das cousas é
imposible que se vaian cumprir.

Que hai cousas absurdas, que cando imos comer á praia que ao mellor comemos no piñeiral
e deixamos a cadeira, a toalla, a bolsa na area e que segundo esta normativa tes que levalas:
“Queda prohibido deixar instalados elementos enunciados no punto anterior, así como
parasois, cadeiras, mesas ou complementos sempre que non se atopen presentes os/as
seus/súas propietarios/as...”, (que se vas buscar un xeado tes que ir coa cadeira colgada, co
parasois e con todo) “... coa única finalidade de ter reservado un lugar na praia sen atoparse
nin na zona de baño nin no areal”
Que tamén di que eses elementos se levarán a unhas dependencias municipais e que pensa
que antes habería que habilitar esas dependencias e poñer uns carteis para que todo mundo
saiba que se lle retiran as cousas da praia, onde pode ir buscalas.
Que di: “Unha vez retirados ou depositados os devanditos elementos só poderán ser devoltos
aos seus donos cando presenten un xustificante que acredite a súa propiedade”, é dicir a
factura do parasol.
Que son cousas tan superficiais que non se poden cumprir e que cre que o único que se vai
facer é prexudicar o normal uso que se está facendo nas praias. Que lle parece ben que se
faga unha ordenanza pero que non prexudique á veciñanza.
Que en Louro ou Esteiro hai embarcacións depositadas na parte de arriba e que haberá que
dicirlle á xente onde pode poñelas.
Con respecto ás emendas do PP que tamén lle parecen moi xenéricas e con elas tampouco
se ía cumprir coas garantías do normal uso da praia.
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Que por exemplo di: “os servizos municipais ou a policía local..” e que policía local non hai
para ir ás praias, que non hai policía local de noite e non a vai haber para ir á praia.

Que cre que fixeron esta normativa para poder regular o tema dos cans nas praias e que lle
parece ben e que cre que agora mesmo debe ser o único que fai falta regular.
Que non recorda que houbera nunca un accidente debido ás embarcación que se achegan á
praia.
Que o que se está facendo e complicando o normal uso das praias do concello e que ademais
hai un montón deles e todas non teñen servizos porque o concello non ten capacidade para
asumir iso.
Que o primeiro, para facer un regulamento, sería ter socorristas en todas as praias.
Que non están de acordo co regulamente e tampouco co que di a Sra. alcaldesa de que unha
cousa é o que poña o papel e outra o que mande o sentido común. Que non se pode facer así
e hai que facer o que pon a letra.
Que se se modifica e empezan polo principio e se fan cousas que se poidan facer para este
verán e que teñan sentido, que o mirarán.
O Sr. García di que non participaron da comisión informativa na que se tratou por motivos
laborais e que concordan cos outros grupos da oposición en que hai cousas que habería que
matizar pero que entenden que sería importante que existira unha ordenanza.
Que hai algunhas cuestións que lles gustaría que se modificase e que tamén teñen unha
emenda que entrega aos concelleiros e explica que son dúas:
Na primeira que queren fundamentar que nas praias deben existir aseos públicos, sobre todo
nas praias máis turísticas e con máis afluencia e que paulatinamente se foran incluíndo nas
demais.
Emenda 1.Páxina 6. Liña 2
Engadir, após o punto: “Nomeadamente o concello instalará de xeito inmediato aseos públicos
nas praias de Parameán, San Francisco e Area Maior, por ser as que reciben máis usuarios.
O concello instalará paulatinamente aseos públicos nas restantes.
En canto a segunda, que non están de acordo coas prohibicións e que o texto que presentan
está consensuado coas distintas asociacións que hai no concello.
Emenda 2. Páxina 7. Liña 34.
Substituír o capítulo IV integramente polo seguinte texto:
“Capítulo IV. Da presenza de animais nas praias
1. O obxecto do presente capítulo é o de previr e controlar as molestias e os perigos que os
animais poidan causar, tanto ás persoas como ás instalacións. en calquera caso, o
propietario, ou o seu acompañante, considérase responsable das actuacións que o animal
realice e os prexuízos que ocasione ás persoas, ás cousas e ao medio en xeral, con relación
ao previsto na presenta ordenanza.
2, Permítese, con carácter xeral, a presenza de animais nas praias durante todo o ano.
3, As persoas que conduzan cans e outros animais polas praias deberán respectar a
normativa vixente en materia de animais de compañía e, en todo caso, deberán ser
conducidos mediante correa. Os animais catalogados como potencialmente perigosos
deberán levar o fociño cuberto en todo momento.
4, As persoas que conduzan cans e outros animais procurarán evitar que realicen as súas
deposicións na praia. En calquera caso, o condutor do animal está obrigado a recoller e retirar
os excrementos, debendo limpar a parte da vía pública que fose afectada.
Artigo 15. Prohibicións.
1 Será potestade da Policía Local e da Garda Civil, no seu caso, prohibir a presenza con
animais de compañía a aquelas persoas que pola súa reiteración no incumprimento da
normativa vixente ou por calquera outra causa xustificada, o estimaren oportuno.
6
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Artigo 14. Regulación da presenza

A Sra. alcaldesa di que o seu gusto sería que puideran ir animais de compañía a todas as
praias pero que entenden que se debe ir introducindo de xeito paulatino porque hai moito que
educar e concienciar aos propietarios.
Que por iso a súa proposta é de ir introducindo a presenza de animais nas praias pouco a
pouco, de xeito controlado e que causen o menor problema posible e que as aquelas persoas
que teñan algunha reticencia que se vaian dando conta que non hai ningún problema porque
haxa animais nas praias e que hai persoas que causan moito máis dano e sucidade que os
animais.
En canto ao dos aseos públicos ás tres praias que propón o BNG que pensa que
economicamente asumible, polo que aceptarían a primeira emenda.
Na segunda rolda de intervencións a Sra. Monteagudo di que poderían aceptar a primeira
emenda do BNG e sobre a segunda di que cren que é un tema que habería que falar máis
polo miúdo.
Que lles parece lamentable que teñan que ir ao Pleno a retocar unha copia mal feita dunha
ordenanza doutro concello cando hai outros órganos nos que tratar estas cuestións.
Que tiveron máis dun ano para levar unha ordenanza en condicións, para poder negociar cos
outros grupos e levar un texto que fora viable, asumible e que a todos lles parecera que se
podía aprobar.
Que xa manifestaron que, en principio, aínda que entenden que moitas das cousas que
recolle a ordenanza van quedar en papel mollado, se aceptan as súas emendas, que van
votar a favor.
A Sra. González di que están de acordo coas emendas do BNG, pero que a ordenanza non
hai por onde collela.
Que á Sra. alcaldesa só se lle ocorre dicir que a súa intención é ir solucionando o de que
pouco a pouco os animais poidan ir á praia e que leva unha ordenanza onde as infraccións as
cualificas de leves, graves e moi graves, e que entre as infracción graves, no artigo 33 punto f)
“A presenza de animais na praia”, polo que non sabe de onde sae esa intención.

Que levan unha ordenanza que carece de moitas cousas e que desde o Partido Socialista
cren que o que vai facer é entorpecer o uso normal das praias e solucións ningunha.
O Sr. García di que respecto da segunda emenda que viron moitas cousas nas praias e que
pensan que tanto nas praias como nos demais sitios os animais teñen que ir sempre con
correa, no caso de cans que o precisen teñen que ir co fociño cuberto e que entenden que
con esas condicións poderían poderían estar perfectamente os cans en practicamente todas
as praias.
Que coñece moi poucos casos, a non ser nas máis masificadas, que os cans teñan dado
algún problema.
Que na maioría das calas pequenas que hai moita xente que vai cos cans e gozan dos areais
sen ningún tipo de problema.
Que cren que o espírito debe ser todo o contrario do que dicía a Sra. alcaldesa, de ir
introducindo paulatinamente os cans nas praias, que deberían ir restrinxíndoo naquelas que
máis problemas puideran carrexar e sobre todo restrinxindo a aquelas persoas que leven os
cans e estes non se comporten dun xeito cívico e acertado.
Anuncia a abstención do seu grupo e di que lles gustaría que quedara marcado na ordenanza
un par de areais nos que si se autorice a presenza de cans e propoñen Bornalle por ser unha
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Repite que cren que ten que haber unha ordenanza, que cren que non se pode empezar a
casa desde o tellado, que hai que empezar por poñer baños, por adecuar sitios para que a
xente saiba onde se recollen as súas cousas e que non cren que sexa suficiente a colocación
de aseos nas praias de San Francisco, Parameán e Area Maior, xa que pensan que debería
habelos en todos os lados, desde o momento que na ordenanza se prohibe facer ningunha
desas necesidades na praia nin na auga.

praia que socialmente xa está aceptado o feito de levar cans pois hai moitos usuarios que o
fan, e outra máis.
A Sra. alcaldesa di que non hai ningún problema en que unha das praias que se habilite sexa
a de Bornalle e que haberá que buscar outra no outro extremo.
Continúa dicindo que é curioso que os critiquen por copiar unha ordenanza e que digan que
non está traballada, que non ten pés nin cabeza e que vai crear moitos problemas e que se
fora así que habería un montón de problemas nun montón de concellos.
Que efectivamente foi collida da ordenanza de Carnota pero que a de Oleiros é igual.
Di que si traballaron a ordenanza e que teñen un borrador previo e que viron que a de Carnota
recollía moi ben o que eles querían polo que optaron por ese modelo.
Con respecto a que van ao Pleno sen acordar nada que a comisión informativa foi o venres e
que teñen a proposta da ordenanza desde o luns da semana pasada e que podían ter feito
propostas ao igual que o Partido Popular.
Que aceptan as emendas do Partido Popular e a primeira emenda do BNG e que toman nota
para que Bornalle sexa unha das primeiras praias que se habiliten para cans.
Votación:
A favor: 7 votos (4 do PP e 3 de CxG)
Abstencións: 6 (4 do PSdeG-PSOE e 2 do BNG)
Acordo:
A aprobación inicial da ordenanza reguladora do uso das praias do Concello de Muros, que
logo de incluír as emendas presentadas polo Partido Popular e a emenda número 1
presentada polo BNG, queda redactada do seguinte xeito:

“ORDENANZA REGULADORA DO USO DAS PRAIAS DO CONCELLO DE MUROS

O uso das praias nun concello como o de Muros que conta con numerosos areais de calidade
que son utilizados por moita poboación, que incluso vén doutros lugares pola súa natureza de
concello turístico, merece unha regulación que determine con precisión os dereitos das
persoas usuarias. A razón é promover unha serie de condicións que posibiliten a
compatibilidade entre o exercicio dos dereitos de cada un e o dos demais e coa preservación
absoluta do medio natural de que se trata. Xunto a isto, determinar as condicións de
seguridade dos bañistas e o conxunto de condutas que supoñen infraccións pechan o
conxunto de disposicións que agora se aproban, co fin de dotar dunha información precisa a
poboación.
O texto constitucional recoñece no artigo 45 o dereito de todos a gozar dun medio ambiente
axeitado para o desenvolvemento da persoa, así coma o deber de conservalo. A Lei 7/1985,
do 2 de abril, de bases do réxime local, outorga no seu artigo 25.2, letras a) e h),
competencias nos termos que determine a lexislación estatal e autonómica, para garantir a
seguridade en lugares públicos (entre os que se atopan as praias), e para a protección da
salubridade pública.
A lexislación sectorial na materia que nos ocupa, conformada pola Lei estatal 22/1988, do 28
de Xullo, de Costas, tamén establece competencias municipais (mantemento das condicións
8
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

de salubridade nas praias e a observancia das normas e instrucións ditadas pola
Administración do Estado sobre salvamento e seguridade de vidas humanas).
Regúlanse no texto, no seu título I, unha serie de disposicións xerais que conteñen o ámbito
de aplicación e as definicións dos elementos obxecto de ordenación. O título II, determina ao
logo dos seus dez capítulos o conxunto de normas de uso que abrangue a variadísima
tipoloxía de utilizacións que se poden dar sobre os areais e as súas zonas de baño. O título
III, dedicado á vixilancia, ao salvamento e ao socorrismo, determina as funcións do persoal de
salvamento contratado polo Concello e paralelamente as obrigas dos bañistas para facilitar o
seu traballo. O título IV, derradeiro, ao longo de tres capítulos explica o réxime sancionador
aplicable ás infraccións segundo o que dispón a presente ordenanza. Neste título, faise un
recoñecemento expreso da normativa aplicable na actualidade, incorporando en canto ás
contías das sancións económicas e á clasificación das infraccións as previsións do título XI da
Lei 7/85, do 2 de abril, de bases do réxime local, incorporado polo artigo 1.4 da Lei 57/03, do
16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local. Todo isto sen prexuízo
de acudir á normativa administrativa sectorial de costas que con rango de lei estea vixente
tanto no marco estatal como no autonómico.
En definitiva, a Ordenanza pretende unha protección integral dos espazos públicos dentro do
seu ámbito material, cunha adecuación á normativa administrativa sectorial vixente e que é
aconsellable debido á falta de normativa municipal. O novo texto pretende poñer de manifesto
a obriga e a intención do Concello en canto á defensa do medio ambiente en beneficio de
todos.
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1. Obxecto
A presente ordenanza ten por obxecto regular o uso das praias do Concello de Muros
conxugando o dereito de todos a gozar delas pola súa natureza demanial, co deber que o
Concello de Muros no marco das súas competencias, ten de velar por unha utilización
racional delas e, en particular, regular as condicións xerais de utilización e gozo polas persoas
usuarias da praia co fin de garantir a seguridade, a saúde pública e a protección do medio
ambiente.

A Ordenanza será de aplicación no termo municipal de Muros, no espazo que constitúe o
dominio público marítimo terrestre definido no título I da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de
Costas, e/ou que teña a consideración normativa de praia, sen menoscabo e tamén coa
pretensión de facilitar o exercicio das competencias doutras administracións na materia.
Artigo 3. Definicións
Para os efectos da presente ordenanza, enténdese como:
a) Praias: A marxe, a beira ou a ribeira que rodean as augas de baño continentais ou
marítimas, en superficie case plana que teñan ou non vexetación, formadas pola acción da
auga ou do vento ou por outras causas naturais ou artificiais.
b) Augas de baño: Calquera elemento de augas superficiais onde se prevexa que poidan
bañarse un número importante de persoas ou exista unha actividade próxima relacionada
directamente co baño e no que non exista unha prohibición permanente de baño, nin se
formulase unha recomendación permanente de absterse deste, onde non exista perigo
obxectivo para o público.
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Artigo 2. Ámbito de aplicación

c) Zonas de augas de baño: Área xeograficamente delimitada dun termo municipal composta
por unha praia e as súas augas de baño. En todo caso, entenderase como zona de baño
aquela que se atope debidamente balizada para o efecto. Nos tramos de costa que non
estean balizados como zona de baño, entenderase que esta ocupa unha franxa de mar
contigua á costa dunha anchura de 200 metros nas praias ou 50 metros no resto da costa.
d) Zona de varada: Aquela destinada á estancia, embarque, desembarque ou mantemento de
embarcacións profesionais ou de recreo, debidamente identificadas.
e) Acampada: Instalación de tendas de campaña.
f) Campamento: Acampada organizada e dotada dos servizos establecidos nas normativas
vixentes.
g) Zona tradicionalmente nudista. Zona de baño dunha praia, ou parte desta, debidamente
balizada e sinalizada como tal.
h) Animal de compañía: Todo aquel, que sendo doméstico ou silvestre, é mantido polas
persoas coa finalidade de vivir con elas, asumindo as responsabilidades inherentes á súa
convivencia, sen que
exista ningunha actividade lucrativa sobre el.
i) Pesca marítima de recreo: Enténdese aquela que se realiza por afección ou deporte, sen
ningunha retribución e sen ánimo de lucro. Esta modalidade poderá ser exercitada en
superficie, desde una embarcación ou a pé desde a costa e submarina, nadando ou
mergullándose a pulmón libre.
j) Tempada de baño: A efectos da presente ordenanza enténdese por tempada de baño o
período comprendido entre o 15 de xuño e o 15 de setembro de cada ano, aínda que o
Concello de Muros, por Resolución da Alcaldía ou do concelleiro que dispoña da
competencia, poderá variar ditas datas en función das circunstancias climatolóxicas.

1. Como instrumentos de sinalización para a seguridade das persoas usuarias servirán as
bandeiras de sinalización de habilitación para o baño, que determinarán a aptitude das
condicións das augas para o baño. As bandeiras clasificaranse por cores indicando o estado
do mar en canto á idoneidade do seu uso para o baño:
· Verde: Apto para o baño.
· Amarela: Precaución. Permitirá o baño con certas restricións. Prevén dun certo perigo no
baño derivado das condicións do mar observadas e/ou pola existencia de animais, elementos
flotantes, contaminación, ou outras circunstancias de risco para a saúde das persoas.
· Vermella: Prohibido o baño. Prevén dun grave perigo no baño para a vida ou saúde das
persoas, ben sexa polas condicións do mar e/ou pola existencia de animais, elementos
flotantes, contaminación, ou outras circunstancias de risco para a saúde das persoas.
2. En todo caso as bandeiras anteriores poderanse complementar con outras que indiquen
concretamente e, de xeito claro, o perigo a previr.
3. Procederase a divulgación da información necesaria para o axeitado goce das praias e da
franxa costeira. Os elementos de sinalizacións (paneis, carteis,...) deberán conter a seguinte
información:
a) Nome do concello.
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Artigo 4. Sinalización preventiva e informativa

b) Nome da praia á que se refire a información.
c) Características da praia (lonxitude, límites,...).
d) Servizos dos que dispón a praia.
e) Información sobre indicadores de perigo: bandeiras, sinais,...
f) Localización dos postos de primeiros auxilios e vixilancia, horarios, etc.
g) Teléfonos de emerxencia e outros de interese.
h) Puntos de recollida de lixo: situación, puntos de lixo.
i) Códigos de conduta dos usuarios: duchas, lixo,...
j) Espazos naturais protexidos.
k) Estado e calidade das augas.
A información indicada ofrecerase en soportes normalizados, que serán instalados nos
lugares de acceso principais aos diferentes areais, aparcadoiros ou áreas de descanso. Para
a súa instalación considerarase o menor impacto ambiental no relativo a materiais e
instalación.
TÍTULO II. NORMAS DE USO
Capítulo I. Normas de carácter xeral
Artigo 5. Uso común xeral
1. A utilización das praias será libre, pública e gratuíta para os usos comúns e acordes coa
natureza daquela, sempre que se realicen de acordo coas leis, regulamentos e coa presente
ordenanza. O paseo, a estancia e o baño pacífico na Praia e no mar teñen preferencia sobre
calquera outro uso.
2. Non se permitirá o uso de aparellos sonoros ou instrumentos musicais cando polo seu
volumen poidan molestar ao resto dos usuarios da praia.

4. Queda prohibido dar un uso diferente ao que lles é propio, ás duchas, aos lavapés, aos
aseos situados nas praias, así como limpar os utensilios de cociña, lavarse utilizando xabón,
xel ou xampú ou calquera outro produto deterxente. Ao mesmo tempo, fomentarase o aforro
na utilización da auga.
5. En todo caso, a utilización de calquera outro elemento do mobiliario urbano, en xeral,
corresponderá ao fin para o cal está destinado.
6. En casos especiais nos que se vexa afectada, ao xuízo da autoridade, a seguridade ou a
salubridade das persoas usuarias, o alcalde ou o/a concelleiro/a que dispoña da competencia
por delegación ditará unha resolución na que se prohiba o uso e o gozo do baño na praia ou
do acceso ao areal. Esta medida terá carácter temporal debendo restablecerse o libre acceso
á Praia e á costa inmediatamente en cando desapareza a situación que motivou o seu
decreto.
Artigo 6. Autorización municipal
A realización de calquera tipo de actuación ou disposición de obxectos, aínda de forma
temporal, no ámbito de aplicación da presente ordenanza, deberá dispor da preceptiva
autorización municipal ou do órgano administrativo competente que teña competencias en
11
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3. Sen prexuízo das competencias das distintas administracións públicas co fin do control
sobre o consumo de drogas especialmente cara ao colectivo dos menores de idade, e
valorando que do consumo de bebidas alcohólicas na praia en horario nocturno e en grupo
resulta a produción de residuos sólidos que son abandonados nela, queda prohibida esta
práctica.

materia de Costas, de conformidade coa tipificación de usos do dominio público
marítimo-terrestre. No caso de que se realizasen actividades ou disposición de obxectos sen
autorización, e sen prexuízo da instrución do
correspondente expediente sancionador pola infracción cometida, habilitaranse as potestades
administrativas para ordenar o cese da actividade ou a restitución do medio ao estado
orixinario.
Artigo 7. Publicidade
Prohíbese a publicidade nas praias a través de carteis ou valados ou por medios acústicos ou
audiovisuais e por calquera medio de difusión, incluíndo a realizada por vía aérea. No seu
caso, a Policía Local denunciará perante a administración competente a infracción co fin de
instruír o correspondente procedemento sancionador.
Capítulo II. Normas de carácter hixiénico-sanitario e calidade da auga
Artigo 8. Limpeza
1. Corresponde á Administración municipal a limpeza e o acondicionamento das praias do
termo municipal, que poderá recibir para o financiamento destas tarefas as subvencións que
outros organismos públicos convoquen para o efecto. A limpeza realizarase do xeito que sexa
máis adecuado ás características de cada unha das praias, coa frecuencia e co horario
previstos para a axeitada xestión do servizo, retirando os residuos e baleirando as papeleiras
públicas e os recipientes de residuos dispostos nas praias durante a tempada de baño.
2. Queda prohibido calquera acto que puidese ensuciar as praias, estando obrigado o
responsable á limpeza inmediata, sen prexuízo das sancións que puidesen derivarse por tales
feitos.
3. O Concello, por si mesmo ou a través da empresa encargada do servizo de limpeza de
praias, poderá realizar campañas de sensibilización ambiental e protección do medio
ambiente mediante as accións divulgativas que estime oportunas.

1. Prohíbese depositar na praia ou no mar calquera clase de residuo, sexa cal sexa a súa
natureza e o seu volume. Latas, cabichas, envoltorios, restos de comida, etc. Deberán ser
depositados nos colectores ou papeleiras distribuídos polo concello para tal efecto.
2. Os colectores e as papeleiras instalados nas praias deben utilizarse correctamente, non
podendo verter neles materiais líquidos, materiais perigosos, entullos, madeira, materiais de
combustión, animais mortos, mobles ou calquera outro tipo de material ou residuo inaxeitado
para o seu uso.
3. Desde o Concello realizaranse campañas de concienciación cidadá para evitar estes
vertidos.
Calquera infracción a este artigo será obxecto da instrución do correspondente procedemento
sancionador, quedando ademais o infractor obrigado á recollida dos residuos por el
arroxados.
4. Os servizos de tempada e toda ocupación de vía ou espazo público obxecto desta
ordenanza deberán aterse aos horarios que estableza o Concello de Muros para depositar os
lixos provenientes do desenvolvemento da súa actividade.
Deberán contar cos seus propios recipientes para o depósito de lixo.
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Artigo 9. Residuos

5. Co fin de manter a hixiene e a salubridade, este Concello adoptará as medidas oportunas
de control dos vertidos e dos depósitos de materiais.
Artigo 10. Condutas de carácter hixiénico-sanitario
1. Está prohibido:
a) A evacuación fisiolóxica no mar ou na praia.
b) A utilización de xabón, xel, xampú ou calquera outro produto similar para lavarse no mar e
nas duchas.
2. O Concello instalará de xeito inmediato durante a tempada de baño, aseos públicos nas
praias de Parameán, San Francisco e Area Maior, por ser as de máis afluencia e
paulatinamente instalará aseos públicos nos restantes areais. Constituirá unha infracción o
seu uso diferente ao que lle é propio como xogar, limpar os utensilios de cociña, lavarse
utilizando xabón, xel ou xampú ou calquera outro produto deterxente, pintar, deteriorar etc.,
sen prexuízo das responsabilidades doutra índole que poidan esixirse.
3. Naquelas zonas onde se realice algún tipo de actividade, xa sexa permanente ou temporal,
os seus responsables deberán manter durante o seu exercicio, as debidas condicións de
limpeza e salubridade. Os titulares dos servizos de tempada están obrigados a evitar que se
produza acumulación de lixo na zona onde estean implantados, polo que deberán proceder á
súa limpeza coa frecuencia adecuada á intensidade do seu uso, depositando os restos nos
colectores habilitados
para iso.
4. Co fin de facilitar a limpeza das praias, durante a tempada de baño non se permitirá instalar
calquera elemento que entorpeza o paso dos servizos de limpeza dentro do horario que se
estableza.

6. Quen vulnere esta prohibición, a requirimento verbal dos axentes da autoridade ou dos
membros do Servizo de Salvamento e Socorrismo, deberá retirar de inmediato os residuos e
proceder ao seu depósito, conforme se establece nesta ordenanza, sen prexuízo da sanción
que lle poida corresponder.
Artigo 11. Seguridade
Co fin de garantir a seguridade de todas as persoas que estean nas praias e o mantemento e
a hixiene destas sen provocar molestias ao resto de usuarios prohíbese:
a) Realizar lume directamente no chan da praia (areas, pedras ou rocas), agás
exclusivamente naquelas datas que por especial significación se autoricen expresamente por
parte do Concello ou polos organismos competentes.
b) Usar bombonas de gas e/ou líquidos inflamables nas praias.
c) Cociñar na praia.
d) Limitar de calquera xeito a visibilidade dos postos de Salvamento e socorrismo,
circunstancia que se considerará como un entorpecemento do labor deste servizo para os
efectos da instrución do expediente sancionador que corresponda.
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5. A evacuación dos residuos farase obrigatoriamente no tipo de envases e recipientes
normalizados que se establezan. Estes deberanse depositar nos colectores habilitados para a
recollida selectiva de residuos dispostos no seu contorno.

Artigo 12. Información sobre o estado e a calidade da auga
A poboación terá dereito a ser informado polo Concello da falta de aptitude para o baño e das
augas que non satisfagan os criterios de calidade mínima esixibles polas normas vixentes.
Para tal fin, o Concello facilitará, a quen así o solicite, a través do Servizo de Salvamento, a
información actualizada do estado das augas de baño.
Capítulo III. Dos emprazamentos
Artigo 13. Autorizacións
1. O emprazamento de calquera tipo de instalación deberá contar coa preceptiva autorización
municipal e reunir as condicións sinaladas con carácter xeral na presente ordenanza e na
lexislación específica que regule a actividade que se pretende exercer. Para obter a
autorización correspondente deberase formular unha solicitude conforme ao procedemento
específico que se articule para cada tempada. En todo caso, será imprescindible para obter a
autorización municipal que se dispoña dos permisos que sexan necesarios expedidos pola
Administración de Costas.
2. É potestade do Concello, no exercicio das súas competencias e das administracións con
competencias en materia de Costas e co fin de acadar os obxectivos previstos nesta
ordenanza, establecer as zonas onde emprazar e exercer os distintos servizos e actividades
no ámbito de aplicación desta norma. Non se permitirá a delimitación, polos particulares, da
zona obxecto de concesión.
3. Todos os elementos que se instalen no espazo público, obxecto desta ordenanza, deberán
responder aos requisitos de homologación de acordo coa súa normativa específica. Este
requirimento é preceptivo para autorizar a súa instalación.

5. Débese respectar, no caso de facer instalacións, en todo momento, os accesos peonís, as
escaleiras de accesos, os postos de salvamento e socorrismo (tendo en conta neste caso
tamén a necesidade de que non sufran un entorpecemento visual), ramplas, saídas e espazos
reservados en xeral.
6. Non se permitirá ningunha obra fixa no espazo público, obxecto desta ordenanza, agás a
autorizada previamente, nin deixar restos de calquera elemento utilizado na actividade unha
vez finalizado o prazo de autorización previsto.
Capítulo IV. Da presenza de animais nas praias
Artigo 14. Prohibición da presenza
1. O obxecto do presente capítulo é o de previr e controlar as molestias e os perigos que os
animais poidan causar, tanto ás persoas como ás instalacións. En calquera caso, o
propietario, ou o seu acompañante, considérase responsable das actuacións que o animal
realice e os prexuízos que ocasione ás persoas, ás cousas e ao medio en xeral, con relación
ao previsto na presente ordenanza.
2. Queda prohibida con carácter xeral a presenza de animais nas praias na tempada de baño
entre as 9.00 e as 21.00 h. A presenza de animais no horario autorizado estará supeditada á
ausencia de usuarios na praia.
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4. Será obriga do titular ou do concesionario manter as instalacións nas debidas condicións
de seguridade e hixiene. Para ese efecto, disporá de todos os complementos mobiliarios en
orde e axeitadamente para recoller e evacuar os residuos xerados.

3. As persoas que conduzan cans e outros animais polos arredores das praias deberán
impedir que estes ingresen nos areais e realicen as súas deposicións na praia. En calquera
caso, o condutor do animal está obrigado a recoller e retirar os excrementos, debendo limpar
a parte da vía pública que fose afectada.
4. Non obstante o anterior por resolución da Alcaldía ou do concelleiro que dispoña da
competencia, poderá autorizarse en certas praias a presenza de animais. A Resolución da
Alcaldía indicará en todo caso as condicións e requisitos desta autorización.
Artigo 15. Excepcións
1. Permítese a presenza de cans destinados a traballos de salvamento ou auxilio a persoas
necesitadas, cando as circunstancias así o aconsellen.
2. Permítese a presenza de cans de asistencia (aqueles adestrados para o acompañamento,
condución e auxilio de persoas con discapacidade, debendo estar debidamente acreditados e
identificados) en compañía da persoa á quen sirvan, sen prexuízo da responsabilidade do seu
posuidor ou propietario nin das medidas que deba adoptar para evitar molestias ou riscos ao
resto das persoas.
Capítulo V. Da pesca
Artigo 16. Da práctica da actividade
Nas zonas de baño ou durante a tempada de baño, prohíbese a pesca desde a beira da praia
e desde os espigóns, excepto entre as 21 e as 9 horas ambas inclusive, en evitación dos
danos que os aparellos utilizados poidan causar ao resto dos usuarios.
No entanto, calquera actividade de pesca deportiva realizada dentro do horario establecido,
quedará supeditada á ausencia de usuarios na praia.

Artigo 17. Restricións
En orde á protección e seguridade dos usuarios da praia, non se permite:
a) A entrada e saída ao mar desde a praia aos\ás pescadores/as submarinos/as co fusil
cargado, así como a manipulación en terra deste ou doutros instrumentos de pesca
submarina que poidan supor un risco para a seguridade das persoas.
b) A manipulación en terra de calquera instrumento de pesca que poidan supor un risco para
a seguridade das persoas.
Capítulo VI. Circulación de vehículos nas praias
Artigo 18. Norma xeral e exencións
Queda prohibido en toda a extensión da praia o estacionamento e a circulación de vehículos
de calquera tipo, de dúas ou máis rodas, por tracción mecánica ou animal, e expresamente as
motos ou quads. Exímense da devandita prohibición os vehículos de urxencia, seguridade,
servizos municipais, vehículos da confraría ou mariscadores/as por razóns laborais ou outros
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En casos excepcionais, tales como feiras, concursos, etc. poderá autorizarse a práctica da
pesca, debendo respectar os participantes os lugares, horarios e condicións que estableza a
autorización do organismo competente.

expresamente autorizados para as persoas con diversidade funcional, así como aqueles
vehículos que con carácter diario, proceden á limpeza, ao mantemento e á vixilancia das
praias, tales como motos, tractores e máquinas limpapraias. Todos estes vehículos exentos
non poderán quedar estacionados na praia ou na zona de baño, debendo retirarse unha vez
terminado a actuación que motivou o seu acceso á praia ou á zona de baño.
Capítulo VII. Acampadas na Praia
Artigo 19. Acampada e elementos de ocupación do espazo da Praia
1. Está prohibida durante todo o ano e a calquera hora a instalación de tendas de campaña,
así como as acampadas ou campamentos de calquera duración de tempo nas praias, por
razóns de protección dos espazos de interese natural, paisaxístico ou cultural.
2. Queda prohibido deixar instalados os elementos enunciados no punto anterior, así como
parasois, cadeiras, mesas ou complementos sempre que non se atopen presentes os seus
propietarios na praia, coa única finalidade de ter reservado un lugar na praia sen atoparse nin
na zona de baño nin no areal.
3. Os servizos municipais ou a Policía Local poderán retirar os elementos instalados
irregularmente, e depositalos en dependencias municipais. Unha vez retirados ou depositados
os devanditos elementos só poderán ser devoltos aos seus donos cando presenten un
xustificante que acredite a súa propiedade. Este feito non exime ao propietario dos efectos de
ter que responder ante a instrución dun procedemento sancionador, de ser o caso.
4. Calquera tipo de ocupación da praia, deberá dispor da autorización expresa da autoridade
competente.
Capítulo VIII. Embarcacións

1. De acordo co disposto na normativa sectorial administrativa en materia de Costas, nas
zonas de baño, debidamente balizadas, non estará permitida a navegación deportiva e de
recreo así como a utilización de calquera tipo de embarcación ou medio flotante movido a
motor ou a vela. O lanzamento ou a varada de embarcacións deberá facerse a través de
canles debidamente sinalizadas e a velocidade limitada a tres nós como máximo.
Esta prohibición non será de aplicación a aquelas embarcacións oficiais ou medios que se
utilicen para realizar os servizos de limpeza de residuos flotantes, vixilancia, salvamento ou
socorrismo.
Estas, non deberán superar a velocidade de tres nós, salvo causa de forza maior ou
salvamento, debendo adoptarse neste caso as precaucións necesarias para evitar riscos á
seguridade das persoas ou á navegación marítima.
2. Nos tramos de costa que non estean balizados como zona de baño, entenderase que esta
ocupa unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 200 metros lineais nas praias e
de 50 metros lineais no resto da costa.
3. O Concello poderá establecer zonas de lanzamento, varada ou zonas náuticas,
sinalizándoas convenientemente. As embarcacións a motor ou vela deberán utilizar estas
zonas náuticas obrigatoriamente.
4. Todas as embarcacións que naveguen pola costa deberán en todo momento cumprir as
normas establecidas pola capitanía marítima correspondente, incluíndo as embarcacións de
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Artigo 20. Navegación

salvamento e rescate, así como calquera embarcación de servizo estatal, autonómico ou
local.
Artigo 21. Ocupación con aparellos de navegación
1. Non se permite a ocupación de espazo público sen autorización, así como o abandono en
zona pública de obxectos, artefactos, ou os elementos que se enuncian a continuación:
embarcacións, remolques, táboas de windsurf, velas, remos e similares. Exceptúanse os que
se atopen dedicados a servizos de emerxencia ou servizos públicos.
2. En tales casos a autoridade competente requirirá a retirada dos artefactos ao seu titular,
concedéndolle un prazo de 24 horas e indicando a modo de advertencia, no mesmo
requirimento, que en caso do seu incumprimento servirá o requirimento de orde de execución
da retirada inmediata por incumprimento unha vez transcorridas as 24 horas antes indicadas,
efectuándose de forma subsidiaria polo Concello e con repercusión dos custos municipais a
cargo do titular, depositándose nun recinto municipal.
3. Caso de ser imposible o requirimento, a pesar de ter identificado ao infractor titular, por non
localizalo, procederase de forma cautelar á súa retirada. En caso de non identificar á persoa
responsable da titularidade do obxecto, artefacto ou elemento quedará facultado o Concello
para retirar, a modo de medida cautelar, os obxectos, artefactos, elementos antes enunciados
e serán depositados no recinto municipal habilitado para tales efectos.
Capítulo IX. Da práctica de xogos e deportes na zona de baño
Artigo 22. Actividades
1. O paseo, a estancia ou o baño na praia ou no mar teñen preferencia sobre calquera outro
uso.

3. Poderán desenvolverse as actividades deportivas ou lúdicas nas zonas que teña dedicadas
o concello á práctica de diversos deportes, xogos infantís, etc., e que estean debidamente
balizadas ou sexan visibles ao resto dos usuarios.
Artigo 23. Deportes acuáticos
1. Nas zonas de baño ou durante a tempada de baño, poderanse habilitar zonas,
adecuadamente sinalizadas, para a práctica da actividade deportiva de surf, windsurf, kitesurf
ou outros deportes similares co fin de evitar os danos que a súa práctica poden causar ao
resto de usuarios. Calquera actividade deportiva que se realice dentro do horario que se
estipule, quedará supeditada por motivos de seguridade á ausencia de bañistas nas zonas de
auga de baño onde se estea practicando a devandita actividade, non podendo realizarse en
presenza de bañistas.
2. Poderanse exceptuar do previsto no apartado anterior os supostos de concursos, podendo
autorizarse as prácticas deportivas citadas. Tanto as persoas organizadoras como
participantes, deberán respectar os lugares, horarios ou condicións que estableza o Concello.
Nestes casos permitidos, a práctica deportiva farase en lugares debidamente sinalizados e
con carácter temporal.
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2. O desenvolvemento de actividades, como xogos de pelota, paletas e outros exercicios
poderanse realizar sempre que non supoñan unha molestia para o resto das persoas por
realizarse a una distancia que as elimine, nunca inferior a oito metros, ou que a dimensión da
praia o permita.

Capítulo X. Da venda non sedentaria
Artigo 24. Venda ambulante
1. Considérase venda non sedentaria, a venda ambulante e a realizada en puntos non
estables por vendedores habituais ou ocasionais.
2. Prohíbese a venda ambulante daqueles produtos cuxa normativa específica así o estableza
e todos aqueles carentes dunha autorización municipal específica. En particular, bebidas e
produtos alimenticios en xeral.
3. A autorización municipal para a venda especificará o tipo de produtos que poidan ser
obxecto de venda, así como o lugar ou os lugares precisos onde deba exercerse e as datas e
o horario en que se poderá levar a cabo.
4. A autoridade municipal ou os seus axentes, poderán requisar a mercadoría a aquelas
persoas non autorizadas que realicen a venda de calquera tipo de mercadorías na praia.
Unha vez retirada, esta só poderá ser devolta cando se presente un xustificante que acredite
a súa propiedade. Todo iso sen prexuízo da instrución do correspondente expediente
sancionador ou responsabilidades que correspondan ao autor da venda.
TÍTULO III. VIXILANCIA, SALVAMENTO E SOCORRISMO
Artigo 25. Protección dos bañistas
1. Co fin da prevención en materia de seguridade e salvamento, no seu caso, das vidas
humanas, as praias disporán durante a tempada de baño de servizos de salvamento e
socorrismo. Os servizos de salvamento e socorrismo atenderán os postos de salvamento
existentes nas praias exclusivamente durante o horario que determine o Concello e que
figure exposto nos carteis indicadores situados neses postos.

3. As funcións do Servizo de Salvamento circunscríbense ás zonas balizadas para o baño nas
que se indique a súa existencia, ou as sinalizadas mediante bandeiras preventivas e
concretamente ás seguintes:
a) Efectuar as tarefas de vixilancia continua da zona de baño, o socorrismo e o salvamento de
persoas e a observación do contorno ambiental dentro do horario que se faga público para as
persoas.
b) Garantir a primeira atención sanitaria.
c) A procura de persoas desaparecidas.
d) A información sobre os recursos dispoñibles e o estado do mar.
e) Izar as bandeiras en función do estado do mar e velar pola conservación dos sinais e do
material destinado á prevención de accidentes, á vixilancia, ao salvamento, ao socorro e ao
transporte de accidentados.
f) Informar os usuarios das embarcacións con motor e aos que practiquen deportes náuticos
das prohibicións ou limitacións da súa práctica.
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2. Nas praias deberá haber un Servizo de Salvamento formado por un conxunto de medios
humanos e materiais que posibiliten adoptar unha serie de medidas organizativas, de
planificación e de seguridade e protección.

g) Manter a zona destinada ao baño despexada de animais e obxectos que poidan presentar
perigo para os bañistas.
Inclúe esta previsión a vixilancia da zona de areal para a constatación de que se atopa en
perfectas condicións, despexada de animais e obxectos perigosos, tendo os traballadores do
Servizo que retiralos, ou no seu defecto de ser imposible esta acción, cursar aviso ao seu
responsable.
h) Sinalizar as zonas de baño de acordo coa clasificación establecida, modificando estas
cando as circunstancias do tempo ou outras así o aconsellen.
i) Poñer en coñecemento da Policía Local ou do órgano municipal competente a comisión de
infraccións ao previsto na presente ordenanza para os efectos da incoación do procedemento
sancionador correspondente.
k) En xeral, evitar toda clase de actividade que resulte perigosa para os usuarios.
4. Corresponderá tamén ao Servizo de Salvamento e Socorrismo as actuacións de
emerxencia fóra das praias, como zonas de acantilado onde se atope unha persoa en
situación de risco, podendo ser encomendadas estas actuacións pola autoridade xudicial.
Articulo 26. Das obrigas dos bañistas e das persoas usuarias das praias
1. O público bañista queda obrigado a seguir as orientacións e as indicacións que por
seguridade poida realizar o Servizo de Salvamento e Socorrismo, así como cantas
disposicións existan ou poidan ditarse en diante polos organismos competentes. En todo caso
non poderán afastarse en máis de 25 metros do bordo do mar nas praias, co obxecto de
poder garantir a súa seguridade.

3. Tamén o farán baixo a súa exclusiva responsabilidade, aínda bañándose dentro da
tempada de baño e dentro do horario establecido para os mencionados servizos, cando o
fagan sen seguir as orientacións e indicacións dos servizos e fóra das zonas balizadas para o
baño ou sinalizadas como tal mediante bandeiras.
4. Recoméndase ás persoas con algún tipo de diversidade funcional ou enfermidade para as
que o baño poida constituír algún risco que poñan esta circunstancia en coñecemento do
Servizo de Salvamento e Socorrismo para os efectos de que adopte, no seu caso, as medidas
pertinentes, que poden consistir en demorar o baño ou de facelo cos elementos que
consideren oportunos. A mesma regra serve para o suposto de baño dun conxunto de
persoas que formen unha excursión, podendo ser os seus integrantes menores de idade ou
non, xa que o baño colectivo pode implicar riscos que debe valorar con carácter previo o
Servizo de Salvamento e Socorrismo.
5. Queda prohibido o baño cando se atope izada a bandeira de cor vermella. Quen vulnere a
prohibición de bañarse cando se atope izada a bandeira de cor vermella, a requirimento
verbal dos axentes da autoridade ou do persoal de salvamento, deixarán de tomar o baño de
inmediato, sen prexuízo de que cubra parte de denuncia, en orde á instrución do oportuno
expediente sancionador.
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2. As persoas que desexen bañarse fóra da tempada de baño ou fóra do horario establecido
para o Servizo de Salvamento e Socorrismo farano baixo a súa exclusiva responsabilidade.

6. No caso da existencia de rachas de vento, a fin de previr posibles problemas de seguridade
persoal e colectiva, a autoridade municipal ou os seus axentes e o persoal de Salvamento e
Socorrismo, poderán ordenar o peche de todo tipo de parasois, paraventos, cadeiras,
hamacas, etc.
Igualmente, poderase ordenar a retirada daquelas cadeiras, hamacas, ou calquera elemento
disposto no chan da praia que estea oxidado ou visiblemente deteriorado para evitar calquera
tipo de posible dano físico ou contaminación. En todo caso e con independencia da existencia
de vento, é imprescindible que os elementos instalados na praia se atopen perfectamente
ancorados ao chan, de xeito que non poidan ser desprazados causando perigo para os
demais.
Artigo 27. Persoal do Servizo de Socorrismo e Salvamento
1. Todo o persoal que realice tarefas de salvamento, socorrismo e asistencia sanitaria, deberá
dispor da titulación homologada que o acredite e habilite para o exercicio destas actividades
profesionais.
2. O persoal do Servizo de Salvamento e Socorrismo contratado durante a tempada de baño
dependerá para a súa organización e exercicio do Servizo Municipal de Emerxencias e
Protección Civil do Concello de Muros. Este persoal durante o seu exercicio profesional
deberá ir debidamente uniformado de xeito que sexa perfectamente identificable e levará o
equipamento que sexa preciso a xuízo dos responsables do servizo.
Artigo 28. Postos de primeiros auxilios
1. As características da instalación e do equipamento dos postos de Primeiros Auxilios serán
as necesarias para tratar unha primeira atención sanitaria e as posibles situacións básicas de
urxencia ordinaria, contando con abastecemento de enerxía e auga, sala de curas, mastros
de sinalización, equipos de comunicacións e coordinación de emerxencias e sistema de
megafonía para informar e comunicar incidencias aos usuarios das praias.
2. Dependendo das necesidades e posibilidades na prestación do servizo poderase dispor da
utilización de vehículos: embarcacións e motos acuáticas de rescate ou vehículos de loxística
e apoio.

Capítulo I. Infraccións
Artigo 29. Norma xeral
As infraccións ao previsto nesta ordenanza serán sancionadas pola Alcaldía ou pola
Concellería na que este órgano delegue, dentro do ámbito das súas competencias, coa
incoación previa do oportuno expediente no que se terá en conta as circunstancias que
concorran en cada caso. Todo iso, sen prexuízo de pasar o tanto de culpa ao Xulgado que
corresponda ou remitir actuacións practicadas ás autoridades competentes, cando así o
determine a natureza da infracción.
Artigo 30. Restauración
Ademais de impoñer a correspondente sanción, a Administración municipal adoptará as
medidas pertinentes para restaurar a realidade física alterada e a orde xurídica infrinxida, coa
execución subsidiaria, se procede, das actuacións a cargo do infractor.
Artigo 31. Gradación
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TÍTULO IV. RÉXIME SANCIONADOR

1. As infraccións tipificadas na lexislación específica serán sancionadas coas medidas e coas
multas nela fixadas.
2. As infraccións a esta ordenanza clasificaranse en:
· Leves
· Graves
· Moi graves
Artigo 32. Infraccións leves
Cualificaranse como infraccións leves as seguintes:
a) A realización de actividades como xogos de pelota, paletas ou outros exercicios, na
superficie da area e nas zonas e augas de baño, que debido á falta de espazo, á elevada
concorrencia de usuarios ou a outras condición de uso da praia, causen evidentes molestias a
outras persoas.
b) O incumprimento das normas de limpeza por parte das persoas e que non se consideren
graves no artigo seguinte.
c) O uso de aparellos sonoros ou instrumentos musicais cando polo seu volume de
sonoridade causen molestias aos demais usuarios das praias.
d) O uso indebido da auga das duchas e lavapés así como lavarse no mar ou na praia
utilizando xabón ou calquera outro produto de aseo corporal.
e) A instalación de parasois, paraventos, así como cadeiras, mesas ou outros complementos,
sempre que non se atope presente a persoa propietaria, co fin de ter reservado un lugar na
praia, coa única finalidade de ter reservado un lugar na praia sen atoparse nin na zona de
baño nin no areal.

g) A práctica de pesca en lugar, horarios ou en época non autorizada, salvo que por normativa
específica regule outro tipo de sanción.
h) A evacuación fisiolóxica no mar ou na praia.
i) Calquera outra infracción a esta ordenanza que non estea expresamente cualificada como
falta grave ou moi grave.
Artigo 33. Infraccións graves
Cualificaranse como infraccións graves as seguintes:
a) O baño cando estea izada a bandeira vermella.
b) O lume na praia, cociñar, así como usar grellas, bombonas de gas ou outros utensilios para
facer lume, sen a autorización correspondente, que se determinará para un evento concreto
de natureza excepcional.
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f) A venda ambulante sen autorización expresa, salvo que por normativa específica se
corresponda outro tipo de sanción.

c) O uso na práctica de pesca deportiva de escopeta submarina ou arpón que pola súa
proximidade poida supor risco para a saúde e seguridade das persoas.
d) O incumprimento das normas de limpeza por parte dos titulares dos servizos de tempada
da praia, ou de calquera outra actividade autorizada polo órgano competente.
e) O depósito en papeleiras e similares de materiais en combustión por parte dos usuarios
das praias.
f) A presenza de animais na praia, fóra do horario autorizado. Será sancionable tamén non
recoller as deposicións que efectúen nas praias ou vías públicas.
g) A dificultade, de xeito intencionado, das funcións do servizo público de salvamento
recollidas no título III da presente ordenanza.
h) O incumprimento dos requirimentos específicos que formule a Administración municipal,
sempre que se produza por primeira vez.
i) A resistencia a facilitar información ou amosar información ou documentación falsa,
inexacta, incompleta ou que induza a erro, implícita ou explicitamente, ou non prestar
colaboración á Administración municipal ou aos seus axentes.
k) O uso de vehículos non permitidos por toda a extensión da praia, en particular motos ou
quads.
l) O consumo de bebidas alcohólicas na praia en horario nocturno e en grupo.
m) A práctica de surf, windsurf, kitesurf e outros deportes similares incumprindo as normas
establecidas na presente ordenanza e a varada ou permanencia de embarcacións, táboas de
surf, windsurf, kitesurf, hidropedais, motos acuáticas etc., fóra das zonas sinaladas e
destinadas para tal fin.
n) A reincidencia na comisión de infraccións leves nos últimos tres anos.
Artigo 34. Infraccións moi graves

a) O vertido ou o depósito de materias que poidan producir contaminación e risco de
accidentes.
b) A realización de calquera ocupación con instalación fixa ou desmontable sen contar coa
preceptiva autorización.
c) A circulación de embarcacións non autorizadas a distancia inferior a 200 metros da costa.
d) A causa de calquera tipo de impacto negativo sobre a fauna e flora tanto litoral como
mariña.
e) A causa dolosa de danos graves sobre do mobiliario ou elementos da praia incluíndo a
zona de baño.
f) O incumprimento reiterado dos requirimentos específicos formulados pola Administración
municipal.
g) A reincidencia na comisión de faltas graves nos últimos cinco anos.
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Cualificaranse como infraccións moi graves as seguintes:

Capítulo II. Sancións
Artigo 35. Apercibimento
1. A autoridade municipal ou os seus axentes, poderán apercibir verbalmente aos que
infrinxan calquera das disposicións contidas na presente ordenanza, co fin de que de forma
inmediata cesen a actividade prohibida ou realicen a obrigación debida, iso sen prexuízo da
incoación de expediente sancionador cando corresponda, ou no seu caso, se remita parte de
denuncia á Administración competente.
2. O persoal de salvamento ou socorrismo apoiará os anteriores no labor de informar do que
establece a presente ordenanza, comunicando particularmente as infraccións a esta e
apercibindo ao posible infractor das responsabilidades que da súa conduta lle poden derivar.
3. Os bañistas quedan obrigados a seguir as orientacións e as indicacións que por seguridade
poidan realizar os axentes da autoridade ou os membros do Servizo de Salvamento e
Socorrismo, así como cantas disposicións de desenvolvemento existan ou que poidan ditarse
en diante polos organismos competentes.
Artigo 36. Sancións
1. A comisión dunha infracción administrativa das tipificadas no capítulo anterior determinará,
logo da instrución do correspondente procedemento sancionador, de acordo coa normativa
sobre o procedemento administrativo común, a imposición das sancións sinaladas neste
artigo. Os límites das sancións ordenaranse de acordo co establecido na Lei 57/03, de
medidas para a modernización do goberno local.
2. Os límites dispostos no apartado anterior utilizaranse sen prexuízo da aplicación das
sancións previstas na normativa sectorial que corresponda, e sen prexuízo da esixencia,
cando proceda, das responsabilidades de carácter penal ou civil correspondentes.

4. As infraccións graves serán sancionadas con multa de contía variable desde 501 ata 1.500
euros.
5. As infraccións moi graves serán sancionadas con multa de contía variable desde 1.501 ata
3.000 euros.
6. En ningún caso a sanción será inferior ao beneficio económico que a infracción supoña
para o infractor.
Artigo 37. Gradación das sancións
Na gradación das sancións deberase gardar a axeitada adecuación entre a gravidade da
infracción cometida e a sanción aplicada. Valorarase a existencia de intencionalidade, a
natureza dos prexuízos causados, a reiteración na comisión dos feitos e a intensidade dos
danos causados a bens públicos ou as perturbacións ocasionadas aos demais usuarios da
vía pública.
Artigo 38. Responsabilidade
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3. A comisión dunha primeira infracción cualificada como leve será sancionada cun
apercibimento por escrito. A comisión reiterada das condutas tipificadas como infraccións
leves será sancionada cunha multa de contía variable dende 90 ata 500 euros.

1. Son responsables das infraccións tipificadas nesta ordenanza, todas aquelas persoas que
participasen na comisión do feito que constitúa a infracción por calquera título, sexan persoas
físicas ou persoas xurídicas. Excepto nos supostos nos que sexan menores de idade, onde
responderán os pais, titores ou aqueles que dispoñan da custodia legal.
2. Son responsables, subsidiariamente, en caso que non se poida identificar aos autores, os
titulares ou propietarios dos vehículos ou embarcacións cos que se realice a infracción.
3. En relación aos animais, en ausencia do propietario será responsable subsidiario a persoa
que no momento de producirse a acción leva o animal.
4. Son responsables os titulares das licenzas ou autorizacións, cando por motivo do exercicio
dunha actividade concedida nestas, realice algunha das infraccións tipificadas na presente
ordenanza.
5. As responsabilidades administrativas que se deriven do procedemento sancionador serán
compatibles co requirimento ao infractor da reposición da situación alterada por este ao seu
estado orixinario, así como coa indemnización polos danos e polas perdas que se causaron,
que poderán ser determinados polo órgano competente, debendo neste caso comunicarse ao
infractor para a súa satisfacción no prazo que para o efecto se determine, habilitándose no
caso de que non o faga o uso dos medios de execución forzosa dos actos administrativos dos
que dispón a administración.
Capítulo III. Procedemento
Artigo 39. Procedemento
1. O procedemento aplicable ao expediente sancionador será aquel previsto na Lei do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas e na normativa de
desenrolo.

Artigo 40. Competencia para impoñer as sancións
1. O alcalde do Concello, ou ben o concelleiro que teña delegadas as funcións, serán
competentes para impoñer as sancións cando procedan, logo da instrución do
correspondente expediente sancionador.
2. Será competencia do alcalde, ou do concelleiro en quen delegue, garantir o exacto
cumprimento das normas contidas nesta ordenanza, a través dos servizos administrativos aos
que se lle encomenden estas funcións e co auxilio da Policía Local e co persoal adscrito ao
Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Nos aspectos non previstos no presente texto, será de aplicación a lexislación sectorial que
corresponda, co seguimento dos procedementos administrativos instruídos pola
administración competente.
DISPOSICIÓN FINAL
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2. As denuncias que dean lugar á incoación do procedemento, sen prexuízo do resto de
formas de incoación recoñecidas pola lei, serán formuladas polos axentes da autoridade ou
polos particulares, tendo este valor os informes do persoal de Salvamento e Socorrismo nos
que fagan constar a comisión dunha infracción administrativa, o que dará lugar á instrución do
procedemento.

Esta ordenanza entrará en vigor unha vez que transcorra o prazo regulamentario a que se
refire o artigo 70.2 en relación co 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases do réxime local, e
se publique integramente o seu texto no Boletín Oficial da provincia.”

3 MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE O ACONDICIONAMENTO E SINALIZACIÓN
DE APARCAMENTOS E PUNTOS DE LIXO EN ZONAS DE PRAIA E REPARACIÓN E
COLOCACIÓN DE RAMPLAS DE ACCESO
A Sra. Monteagudo le a moción:
“A voceira do grupo popular municipal do concello de Muros, Inés Monteagudo Romero, en
nome propio e no do Grupo Popular, preséntalle ao Pleno para o seu debate e aprobación se
procede, a seguinte moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No mes de maio de 2016 presentamos unha moción na que solicitabamos a retirada do palco
da praza do Cristo de Tal, o acondicionamento da mesma, e solicitamos tamén a planificación
de actuacións cara o verán, que contemplara a limpeza de espazos verdes e praias, recursos
a utilizar, periodicidade das actuacións e persoal asignado. Nesa mesma moción pedíamos a
sinalización dos aparcamentos existentes e a habilitación de aparcamentos alternativos nas
zonas onde fora preciso, sinaladamente nas zonas de praia, e a elaboración dun plan víal
para os días máis conflitivos do verán.
O goberno local presentou, tras moito insistir, un documento xenérico de limpeza de praias e
zonas verdes que non se cumpriu nunca. En canto ao aparcamentos non se fixo ningunha
actuación ou xestión ao respecto.
A chegada do bo tempo está a poñer de manifesto novamente a necesidade de afrontar
tarefas de mantemento nas zonas verdes e de praia, e sinalar e acondicionar os
aparcamentos alí onde é posible. Tamén sería desexable que se sinalaran e acondicionaron
puntos de recollida de lixo nas zonas de praia, acompañándoos dunha campaña de
concienciación para manter limpos os espazos naturais.
Polo exposto, propoñemos ao Pleno da corporación a a adopción dos seguintes acordos:

-Acondicionamento e sinalización de puntos de recollida de lixo nas zonas de praia, e onde
sexa posible, nos areais. Colocación de paneis informativos.
-Reparación das ramplas de madeira que dan acceso á praia de Lariño (zona do concello de
Muros), ás que lle faltan varios metros na zona final, suprimindo as puntas e achas que
sobresaen da madeira e que constitúen un perigo para os usuarios.
-Que se inicien os trámites necesarios para avaliar a posibilidade de colocar ramplas de
acceso na Area Maior.”
A Sra. Monteagudo di que presentan a moción ante a chegada do verán e a necesidade de
acometer esas actuacións, que algunhas delas están contempladas na ordenanza de praias e
outras non.
Que concretamente que non se fai referencia ao aparcamento nin aos accesos nas praias.
Que como é previsible que moitas das actuacións previstas na ordenanza non se vaian
acometer de forma inmediata, que piden polo menos que se fagan as que se mencionan na
moción, que cren que non teñen especial dificultade nin custo inasumible e que poden
supoñer unha gran diferencia para que os/as usuarios/as gocen das praias nas mellores
condicións.
Que son de todos e todas coñecidos os problemas de aparcamento en zonas como Esteiro,
Louro e o propio casco de Muros. E tamén os problemas derivados de tirar o lixo nas praias.
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-Acondicionamento e sinalización de aparcamentos nas zonas de praia. Facemos mención
especificamente ao que está na baixada da coñecida como praia de Godai, en Louro, e a
Praia Maior e Ancoradoiro.

Que o que piden é facilitar, na medida do posible, que isto non suceda. Que cren que é
necesario identificar claramente os puntos de recollida e que clase de residuos se poden
deixar, indicar claramente nas duchas que non está permitido o uso de xabón ou xeles e que
hai que facilitar e sinalizar as zonas de aparcamento.
A Sra. González di que están de acordo coa moción.
O Sr. García manifesta tamén o seu acordo, e se non recorda mal, que xa no terceiro Pleno
da lexislatura xa presentaran unha moción solicitando que se desenvolver un Plan xeral de
mantemento de servizos públicos e que insistiron Pleno tras Pleno e mes tras mes ata que se
presentou un plan de traballo que tampouco se chegou a executar.
Que entenden que o problema real do mantemento, que considera que está un pouco mellor
que o ano pasado, que vén da improvisación. Que se limpa a golpe de protesta da veciñanza
e andan de aquí para alá a saltos e que se estivera realmente planificado e houbera unha
carta de horarios, un calendario establecido de traballo, que aínda que non se cumprira ao
cen por cen, cumprindo un 70 ou 80% que sería distinto ao que acontece.
Pide que no punto onde fala das ramplas de madeira se engada que se revisen todas as
demais, xa que a da praia de Ventín está feita un desastre.
A Sra. Monteagudo di que non teñen ningún problema en que se engada.
A Sra. alcaldesa di que desde o grupo de CxG que están totalmente de acordo coa moción, e
que é tanto así que van votar a favor e que se está facendo practicamente todo.
Explica que os puntos de recollida de lixo que xa están colocados e que campañas de
concienciación ambiental que as hai. Que este ano o Concello de Muros tivo unha distinción
temática outorgada por ADEAC, que é única en toda Galicia e que houbo tres en toda España,
precisamente pola educación ambiental.
Que con respecto ás ramplas de Area Maior que hai dúas e que unha delas o concello non vai
actuar nela porque está tapada cunha duna. E que a outra, que a brigada de obras retirou
algún tramo temporalmente á espera de ver o que fai a duna.
E que con respecto aos trámites para a rampla da Area Maior, que se están facendo.
Que no DOG do 8 de xullo de 2016 saíu publicada a orde para investimentos en rede natura e
que solicitaron con cargo a esa subvención a colocación dunha rampla en Area Maior para o
que houbo que facer os trámites correspondentes con Conservación da Natureza e con
Costas.

Por parte de Costas dixeron que habería que volver a situar a proposta feita polo Concello de
Muros, para situala na zona de servidume lindando co dominio público e que están
negociando pois se a rampla non dá ao dominio público non dan acceso á praia.
Que en calquera caso son actuacións que xa se están facendo, algunhas desde o verán
pasado e que polo tanto que están encantados de votar a favor da moción.
Votación: Unanimidade.
Acordo: Apróbase a moción presentada polo Parido Popular sobre o acondicionamento e
sinalización de aparcamentos e puntos de lixo en zonas de praia e reparación e colocación de
ramplas de acceso, engadindo no punto sobre reparación de ramplas a addenda do BNG: “...
e que se revisen todas as demais ramplas.”
4 MOCIÓN DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á INSEGURIDADE CIDADÁ NO CONCELLO DE
MUROS POR FALTA DA PRESENZA DE POLICÍA LOCAL DURANTE AS NOITES
A Sra. González achega máis documentación: a acta da mesa xeral onde se aprobou o
convenio a acta do Pleno da Corporación onde se aprobaron as quendas e dá lectura á
moción:
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Que Conservación da Natureza denegou a subvención porque non lle chegaron os cartos
porque a partida non era suficiente para atender todas as solicitudes.

“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE RELATIVA Á INSEGURIDADE
CIDADÁ POR FALTA DA PRESENZA DE POLICIAL DURANTE AS NOITES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Muros, con goberno do CxG, acordou cambiar o cadro de quendas da Policía
Local, non sendo o único cambio que fixo xa que vendo o escaso número de policías locais,
acordou pasar a un número a segunda actividade, complicando máis a sistuación da
presencia policial na rúa.
O PSOE muradán pediu por activa e por pasiva en varios Plenos que se nos pasara
información sobre os cadros de gardas actuais da Policía Local, e ata hoxe non se nos pasou
información ao respecto.
Existe unha sentenza FIRME de data 11 de febreiro, onde se acorda que deben cumprir as
quendas aprobadas en datas anteriores, e como non temos constancia de que existas novas
quendas acordadas na mesa de negociación como aquelas, e co presenza dos
representantes sindicais, supoñemos que son as quendas que están vixentes.
E dado que non se prevé a creación de novas prazas de policías locais, pois non hai previsión
de aprobación dun orzamento para Muros, pese a que desde este grupo o estamos pedindo
reiteradamente en todos os Plenos, así como a creación de prazas de policía local, que si
prometeu o goberno, pero como todas as promesas quedan en auga de borralla.
Con respecto á presenza de Garda Civil, cremos que tamén contamos con algúns días en que
non existe presenza en Muros, pois despois de recibir varias queixas da veciñanza de que por
altercados chamaron ao cuartel e contestan da Coruña porque non existen gardas en Muros e
ofrécenlle a posibilidade de enviar axentes dende Padrón ou dende Boiro, o cal nos parece
desproporcionado.
E dado que estamos entrando en datas onde a poboación muradá se triplica, e sendo
imprescindible solucionar esta situación, propoñemos ao Pleno DA CORPORACIÓN O
SEGUINTE:
1 Que polo goberno de CxG se acorde o URXENTE cumprimento da sentenza, e na medida
do posible se cumpran as quendas con gardas de noite.
2 Se insista ao delegado do goberno para que se comprometa a garantir a presenza de Garda
Civil en Muros, sobre todo polas noites todos os días e sobre todo se reforce a presenza de
noite, e non ter que agardar a que cheguen os axentes dende outras localidades moi
afastadas de Muros
Di que cre que é voz populi que a xente de Muros non está conforme co que está pasando
coa presenza policial, tanto de Policía Local como de Garda Civil, porque a Policía Local
estase desmantelando. Que a Sra. alcaldesa e o grupo de goberno de CxG non ten ningún
interese en manter a Policía Local na rúa.
Que xa saben que vai contestar que non hai números suficientes e que hai que crear prazas.
Que o pediron por activa e por pasiva e sempre se lles contestou con evasivas e que saben
que non hai ningunha intención de crear ningunha praza que si é necesaria no concello. E que
ademais un dos gardas pide a segunda actividade e se lle concede desmantelando aínda
máis a presenza de policía na rúa.
Que na última lexislatura que gobernou o Partido Socialista en Muros, se encontraron con que
o goberno do BNG e PP modificaran as gardas da Policía Local, sacando as gardas de noite
de xoves a luns.
Que lles pareceu desproporcionado e que era complicado facer cumprir esas gardas porque
había pouca xente e que lle propuxeron á Policía Local que se reducira algún horario de día e
que se completaran no cuartel da Policía Local cun teléfono para que a xente tivera de que
chamara a alguén lle collera o teléfono e poder desvialos á Garda Civil.
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Todo isto co fin de garantir a seguridade dos veciños e veciñas de Muros”

Que a Policía Local presentou unha demanda. Que cando a Sra. alcaldesa levaba persoal foi
unha das persoas que negociou ese convenio e que dixo que a Policía Local na rúa non facía
falta e que de noite non se presentara a Policía Local na rúa.
Que tiveron que pasar polo bochorno de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos
tirara das orellas e nos dixera que lle parecía incrible que un pobo como Muros non tivera
Policía Local na rúa.
Que eles chegaron a facer esas quendas de noite e non había ningún problema coa súa
realización e que cren que a xente estaba máis tranquila e que despois de ter reunido en
varias ocasións, polo menos unha vez ao ano, e que todo mundo se puxera de acordo en
colaborar e suplir as carencias que tiña a Policía Local.
Que estaba funcionando moi ben e que ao chegar CxG e di que a Policía Local ten que estar
arriba sentada nunha mesa.
Que poñen de manifesto as queixas da veciñanza e que cren que hai que volver a poñer a
Policía Local a patrullar polas noites. Que hai que conseguir que a Garda Civil faga as gardas
en Muros e non unha vez ao mes porque hai un número deles asignados a Muros.
Que o Capitán de Noia, cando eles llo pediron, que o cumpriu e había todos os fins de
semana unha patrulla, sobre todo nas pontes e no verán.
Que volven pedir o mesmo, que se xunte a Xunta de Seguridade Local, que xa o pediron
moitas veces tanto eles como o Partido Popular e que non se fixo nunca, e que se solucione
este problema.
Que a Sra. alcaldesa lles dixo na comisión informativa que lle parecía que estas quendas
foran anuladas pola Xunta de Galicia pero non poden ser anuladas pola Xunta de Galicia se
non se leva a anular o acordo ao Pleno.
Que hai unha sentenza firme e un acordo do Pleno da Corporación onde se acordou cales
eran as quendas da Policía Local e que cren que hai que cumprilas.
Que se non son esas que están de acordo en negociar e falar cal sería a mellor solución para
que a xente de Muros se sentira protexida e que a Policía Local ademais de patrullar de día
patrullaran de noite porque na súa nómina e nos seus contratos vaille unha partido de
gratificación por días festivos e nocturnidade.
A Sra. Monteagudo di que, na comisión informativa pediron un informe de Secretaría no cal
deixara claro cal é a normativa en vigor e pregunta se o teñen.

Continúa a Sra. Monteagudo dicindo que o que pide o Partido Socialista é dar cumprimento a
unha sentenza que achega coa moción e instar a Subdelegación do Goberno a garantir a
presenza da Garda Civil en Muros.
Que pediron un informe pois o que eles deducen é que sería aplicable esa sentenza no
período que vai desde o convenio do 2008 ata o novo convenio de 2014 e que se hai unha
nova normativa reguladora das condicións laborais, quedaría sen efecto.
Que ese convenio do 2014, que agora lle achegan unha acta dunha mesa de negociación e
un acordo plenario de aprobación e que non puideron encontralo publicado en ningún lado.
Que non saben porque non se publicou se era unha modificación do convenio.
Que haberá que saber con certeza o que é obrigatorio e o que non é en función diso e das
necesidades do concello, organizar o traballo.
En canto a que se inste ao delegado do goberno para que se comprometa a garantir a
presenza da Garda Civil en Muros, que insistiron por dúas ou tres veces que se convoque a
Xunta Local de Seguridade, que é onde hai que tratar eses temas e poñer de acordo aos
membros dos corpos de seguridade para que estea cuberta a necesidade evidente de que en
Muros haxa quenda de noite, polo menos nas noites de verán, fins de semana e vésperas de
festivos.
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A Sra. alcaldesa di que o secretario non puido facelo pois está con problemas de saúde. Pero
que en calquera caso o acordo regulador vixente é o aprobado en 2008.

Que de todos xeitos, visto que non teñen ese informe e que non teñen claro o que significa
esa documentación porque tiñan que analizala máis polo miúdo, que se van abster.
A Sra. González di que hai unha sentenza firme que está publicada e que a sesión
extraordinaria e urxente do 10 de abril de 2014, que cren que os acordos plenarios son todos
iguais e están para cumprilos pero que están diante de quen non cumpre a lei.
Que é habitual que CxG se salte a lei e que son os únicos en Galicia que están imputados os
tres membros do grupo de goberno.
Que entenden que van intentar saltarse a lei outra vez pero que o grupo socialista van atender
a petición da veciñanza e que van poñer todos os medios ao seu alcance que se garanta a
seguridade da veciñanza e que van pedir a execución da sentenza e que cando lle digan á
Sra. alcaldesa que a van imputar por segunda ou terceira vez que non vai ser un problema
para Muros. Que o problema para Muros e garantir a seguridade da veciñanza.
Que non pode ser que a xente de Muros non teña un teléfono onde chamar, nin da Garda Civil
nin da Policía Local.
Que esa inseguridade cidadá á que se lle está dando pouca importancia, que cre que todos
se deben facer responsables e que é competencia do Concello de Muros.
Que o Partido Popular busca desculpas para absterse e non querer ver o pro blema que lles
parece moi ben pero que hai unha sentenza firme, que hai unha acta dunha sesión
extraordinaria urxente do Pleno da Corporación e que non ten ningunha dúbida e que entre
todos a súa obriga é garantir iso e que os que opten por non garantilo, que supón que algunha
responsabilidade terán, polo menos, a nivel psicolóxico porque o día que que atraquen a
alguén ou pase calquera cousa, que todo mundo sabe que en Muros non hai Policía nin
Garda Civil, que alguén máis que eles terán culpa porque cre que é responsabilidade de todos
defender á veciñanza.
Que eles o van seguir intentando.
Que ven que non se lles vai dar o informe que pediu o PP do secretario porque que vai dicir
que as sentenzas están para cumprir pero hai quen as salta.
Que todo iso ten un recorrido e un tempo e despois choran, cando xa é tarde.

Que van pedir por activa de por pasiva que se cumpra a sentenza e que van solicitar á
Subdelegación do Goberno que se preocupen de que en Muros haxa asistencia da Garda
Civil.
Que pensan que é a súa obriga.
O Sr. García repite que non puideron asistir ás comisións informativas por motivos laborais
pero que repasando a documentación que votaron en falta, por unha parte informes técnicos e
por outra que o Partido Socialista mostrase a documentación na que basea a proposta.
Que a súa posición previa ao Pleno era a de absterse o pedir que quedara riba da mesa á
espera da achega de máis documentación e sobre todo ter informes técnicos nos que
basearse antes de tomar unha decisión.
Que o Partido Socialista achegou máis documentación e que terán que analizala en
profundidade e que pensa que unha decisión non se ten que tomar agora porque non se
teñan as condicións para poder tomar unha posición responsable.
A Sra. Monteagudo di que comentou na comisión o que deducían da sentenza e que ninguén
os contradixo nin lle dixeron que si. Que por iso pediron o informe e que cren que hai que
actuar con seguridade e saber o que se está facendo e que efectivamente o urxente
cumprimento das sentenzas están para cumprirse, os acordos plenarios tamén e que volven a
instar a que se convoque a Xunta Local de Seguridade.
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Que as sentenzas hai que cumprilas e que eles van pedir que se cumpra esta porque cren
que é urxente que se faga, que cren que a xente de Muros non pode volver a tempos de antes
como cando apareceu Muros engalanado de reixas por todos os lados.

Que o volven pedir e cren que é o órgano adecuado para fixar esas quendas ou a maneira de
cubrir as noites e os períodos máis conflitivos para o concello pero que merece, primeiro un
informe de Secretaría e segundo unha análise un pouco máis polo miúdo da documentación
achegada.
Que xa saben que lle vale calquera desculpa ao Partido Popular para non votar a favor da
moción pero que empezou dicindo que as sentenzas están para cumprilas e que esta é unha
sentenza firme, co cal non ten sentido que se absteñan.
Que volve dicir que é importante ter en Muros forzas de seguridade. Que non sabe se non son
capaces de ler a documentación, non a entenden ou non a queren entender.
Que ese “pero” do BNG, que ao final vai facer o que mande o grupo de goberno, tamén vale
neste momento para non instar a Subdelegación do Goberno que nos garanta a presenza da
Garda Civil en Muros e non instar para que de noite exista algún medio para que a xente de
Muros se senta minimamente segura.
Que o Grupo Socialista deben ser os únicos que queren que en Muros se garanta a
seguridade. Que o día que pase algo máis, porque que ela saiba en menos dun mes houbo
dous roubos, e que no verán, por desgraza, haberá máis cousas e que despois preguntarán
onde hai que ir: a Boiro, a Padrón. Como sempre, como imos ir co Rexistro da Propiedade e
con todas as cousas que o Partido Popular nos deixa para Muros.
Que eles lle van facer caso á veciñanza e van, entre todo o Partido Socialista de Muros, van
conseguir que esta sentenza se cumpra ou que polo menos se garanta dalgunha maneira a
presenza policial en Muros, non só co cumprimento da sentenza senón tamén coa petición ao
subdelegado do goberno.
Que van pedir unha cita á Subdelegación do Goberno e que se a ver se os acompaña o xefe
do posto da Garda Civil de Muros e contarlle cal é a situación que temos, independentemente
de que desde o Pleno da Corporación o Partido Popular, CxG e ao BNG non lles parece
urxente pero que a eles si lles parece.
O Sr. García di que non é que non lles pareza urxente pero que lle parece irresponsable
pretender aprobar algo sen ter a documentación e os informes pertinentes.

A Sra. alcaldesa explica que cando chegou o Partido Socialista chegou ao goberno do
Concello de Muros no 2011 puxo gardas nocturnas nos policías locais e nos auxiliares de
policía local ata o extremo que había noites que había un auxiliar de policía só, que non podía
saír do despacho, evidentemente, xa que non poden estar sós nin sequera polo día e moito
menos de noite.
Que puxo gardas nocturnas pero nesas condicións, alto que eles dixeron en moitas ocasión
que non ían facer.
Que como consecuencia a Policía Local protestou e acudiu aos tribunais.
Que o 26 de novembro de 2012 saíu unha sentenza que declara non conforme a dereito facer
quenda de noite entre domingo e xoves, fóra da época estival.
O 24 de abril de 2013, ante a apelación do Concello de Muros gobernado polo Partido
Socialista, sae outra sentenza que desestima a apelación e confira a sentenza anterior.
O 14 de setembro de 2013, o tribunal insta ao concello á execución desa sentenza e o 7 de
abril de 2014 hai un auto requirindo ao concello para que cumpra esa sentenza.
Que ante esa situación (interrompe a voceira socialista e a Sra. alcaldesa advírtea por
primeira vez).
Continúa a Sra. alcaldesa dicindo que como a cousa se lle torcía o daquela goberno municipal
non tivo outra ocorrencia que intentar modificar o convenio colectivo dos funcionarios e que di
intentar porque non está modificado.
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Que tamén lle gustaría insistir en que temos no concello un servizo de normalización
lingüística, que saben que a lingua galega é algo a respectar e que esas redaccións fan de
todo menos respectar a nosa lingua.

Que intentou modificalo con votos dos traballadores laborais e que a Consellería de Traballo
enviou un escrito ao Concello de Muros no que di: “ A constitución da Comisión Negociadora
do Acordo Regulador das condicións laborais do persoal funcionario ao servizo do Concello
de Muros, non se axusta ao establecido no capítulo IV do Estatuto Básico do Empregado
Público” e engade: “os asistentes á xuntanza celebrada o día 9 de abril na que se adopta o
acordo que inclúe representantes de persoal funcionario e laboral así como dos sindicatos,
non están lexitimados para a modificación do Acordo Regulador das condicións laborais do
persoal funcionario ao servizo do Concello de Muros.”
Que o di nun escrito da Consellería de Traballo nun escrito que entrou no concello o 15 de
decembro do 2014 e por se fora pouco, no acordo do Pleno di textualmente: “APRÓBASE O
ACORDO DA MESA NEGOCIADORA DO CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL SOBRE A
MODIFICACIÓN DO CONVENIO LABORAL DO CONCELLO DE MUROS”
Explica que os policías son funcionarios e non laborais. Que comprobando no rexistro de
convenios o único que aparece é o de 2008 e que esta modificación e todo o relativo a isto
está arquivado. Que por iso o Partido Popular non o encontrou en ningún sitio porque non
está publicado.
Que en consecuencia a sentenza que o Partido Socialista quere que se execute é
inexecutable xa que fala da aplicación dese convenio que non existe. E que a sentenza deixa
claro que fóra do período estival, ao non ser real esa modificación, non se poden facer gardas
nocturnas.
Que aínda así os axentes fan gardas nocturnas durante todo ano, os venres e sábados, salvo
algunha fin de semana que non se fai por falta de persoal. E que fan gardas máis alá da súa
obriga.
Con respecto aos traballadores que pasan a segunda actividade, que é un dereito que teñen
por lei e que o actual grupo municipal non lle vai sacar ningún dereito a ningún traballador
público.
Sobre as novas prazas que de todos é sabido que só se pode facer coa aprobación do
orzamento.
Que o acordo ao que insta o Partido Socialista non se pode levar a cabo.

Votación:
A favor: 4 do Partido Socialista.
En contra: 3 de CxG.
Abstencións: 6 (4 do PP e 2 do BNG)
Acordo: Apróbase a moción presentada polo Partido Socialista.
5 DACIÓN DE CONTA DA INFORMACIÓN RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA E
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS. TIPOS IMPOSITIVOS
Dáse conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas sobre
os tipos impositivos.
6 RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións da Alcaldía núm. 289 ao 392 e das Xuntas de Goberno Local
núm. 15, 16, 17 e 18 do 5, 10, 19 e 26 de maio de 2017.
B Parte de control dos órganos de goberno
7 MOCIÓNS DE URXENCIA
31

Cod. Validación: 5M2ZNN2JW44KECE52HTN93FFE | Corrección: http://muros.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 31 a 38

Sobre o punto da presenza da Garda Civil, que o solicitan cada vez que poden e que están en
Muros todo o que poden, tendo en conta a falta de persoal que tamén teñen e que lle teñen
comunicado en varias ocasións que distribúen os poucos axentes que teñen para a zona en
función da conflitividade e entón que Muros non debe ser unha “cidade sen lei” como dá a
entender a voceira socialista. E que hai coordinación entre a Garda Civil e a Policía Local.

Non hai.
8 ROGOS E PREGUNTAS
Rogos e preguntas do Partido Popular:
Sra. Monteagudo:
“-En primeiro lugar gustaríanos facer unha reflexión sobre a xestión que dende o goberno
local se está a facer en relación coa agrupación do Rexistro. Con palabras, feitos e xestión
deixamos claro que apoiamos a continuidade do Rexistro en Muros, pero imos facer memoria
do percorrido e do que se fixo e se fai por parte do goberno local e dalgún outro partido
presente nesta corporación. Tivemos que reclamar a través da prensa e do facebook, que é o
que máis funciona aquí, que se nos convocara á reunión que se fixo no concello para tratar
este tema. Despois trouxeron a Pleno unha proposta, que saíu desa reunión e foi aprobada
por unanimidade, unanimidade que non se reflectiu na concentración convocada polo goberno
local. Non nos pediron opinión para facer esa concentración, pero como entendemos que o
importante nestas cuestións que afectan a toda a veciñanza a é actuar todos a unha,
asistimos sen poñer peros nin matizacións de ningún tipo. Así o fixemos tamén á hora de
acudir á Consellería de Xustiza, buscando o seu respaldo e mediación co colexio de
Rexistradores, e facilitando incluso que esa reunión se celebrara.
Agora ben, o acordo que se adoptou neste Pleno falaba tamén de pedir a colaboración a
outras entidades, concretamente a Deputación e a Fegamp. Queremos saber que xestións se
fixeron dende o goberno local para pedir o apoio desas institucións, que por ter, teñen tantas
competencias no tema como a Xunta, e polo que nos sabemos, non se contactou con elas
para nada, ou si se fixo, foi de costas ao resto dos grupos da corporación.
Insistimos en que dende o noso punto de vista onde realmente se pode e se debe facer
presión para que a oficina funcione como debera é no Colexio de Rexistradores, e que nesa
dirección é na que hai que traballar, que saiban que imos estar pendentes deste tema, que
imos comprobar o funcionamento da oficina, que imos transmitir a todos os organismos
relacionados co concello a necesidade de que a oficina funcione tal e como está establecido
no Decreto. Nesa liña é na que está a traballar o colexio de Avogados, co seu Decano ao
fronte, e é aí onde temos que estar. Hai unha pregunta e un rogo nesta exposición.

-Entre os decretos de alcaldía hai varios nos que se outorgan varias licenzas para a
instalación de postos de venda ambulante no mercado de Muros. Polo menos outorgáronse
17 licenzas, só está prevista a colocación dun posto nas rúas de arriba, concretamente na Pr
do Cristo. Unha vez máis demóstrase a nula vontade deste equipo de goberno de cumprir os
acordos do Pleno, tampouco cumpre ca palabra que vostede lle dou aos comerciantes. Ten
pensado facer algo a este respecto?
-Hai xa días que a Xunta ven limpando a maleza das estradas de competencia autonómica.
Para cando a limpeza das estradas provinciais? Teñen algunha data de inicio ou idea de
cando se van acometer eses traballos?
-Cando no ano 2015 se fixeron modificacións no centro de extensión de cobertura TDT de
Santa Catalina-Tal, dende o que se lle da cobertura ás parroquias de Abelleira e parte de
Torea, dende o concello enviouse unha carta informativa na que se daban unhas instrucións
para sintonizar as canles de TDT. Os veciños de Abelleira quéixanse reiteradamente da mala
sinal de TV, por non falar de Internet. Vaise facer algo para solucionar estes problemas ou
seguimos falando por teléfono?
-No BOE do día 17/06/2017 publícase un RD polo que se regula a concesión de subvencións
a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en
carbono. Son subvencións de carácter directo das que poden ser beneficiarios os municipios
cunha poboación inferior a 20.000 hab., iniciándose o prazo de presentación o 18 de xullo. As
axudas poden empregarse para a renovación de instalacións da iluminación e iluminación
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-Hai xa bastantes meses o concelleiro de Deportes anunciou que unha subvención das da súa
área se ía empregar en facer uns cursos para socorristas, dados os problemas que hai para
contratar xente no verán. Queremos saber se se fixeron eses cursos, e se non se fixeron en
que se empregaron os cartos, ou se se renunciou ou non se solicitou a subvención.

exterior. Pedimos que soliciten estas axudas, canto antes mellor ao ser de concesión directa,
e as destinen a renovación do sistema de iluminación no casco de Muros, sobre todo na
estrada, dados os problemas que hai de visibilidade pola mala iluminación.
-Xa que falabamos de praias, gustaríanos saber por qué o Concello de Muros non ten unha
cadeira anfibia para discapacitados, cada vez que fai falta hai que pedirlla ao concello de
Carnota, debemos de ser dos poucos concellos costeiros que non ten ningunha, e iso que
temos unha bandeira azul, da que presumen tanto.
-Pola nosa banda, nada máis, desexarlle a tódolos veciños unhas boas festas patronais, e
aínda que non sabemos se vai haber algún acto oficial, xa que non recibimos ningunha
convocatoria, desculpar a nosa asistencia, xa que ao traballar todos fora do concello, non
podemos asistir.
Boas noites.”
Respostas da Sra. alcaldesa:
-Con respecto ás xestións coa Deputación e á Fegamp sobre o Rexistro que deron
cumprimento ao acordo plenario e que se deu traslado do acordo e que en canto ao Colexio
de Rexistradores que están pendentes de conseguir unha cita para acudir xunto co decano e
cos avogados, que efectivamente están traballando nesa liña.
-Sobre o curso de socorristas a Sra. alcaldesa dálle a palabra ao concelleiro Sr. Uhía que
explica que a convocatoria do curso se solicitou porque non hai socorristas pero que a
subvención non se concedeu e que por iso non se fixo.
- En relación aos postos de venda ambulante, a Sra. alcaldesa di que os que se concederon
eran renovacións, que non hai postos novos baixo. Que os que se están dando novos son
todos no casco de arriba.
Que tivo varias reunións coa asociación do casco e que quedaron en trasladalos para arriba e
que para alí irán todos os que collan.
-En canto a cando a Deputación vai limpar a súas estradas, que non chegou ningunha
comunicación oficial polo que non saben en que data o van facer.

Que que vendo a imposibilidade de conseguir un terreo, que o que están estudando é a
posibilidade de incrementar a altura da torre existente e incluso que están explorando a vía
dunha posible expropiación.
-Sobre a cadeira anfibia que teñen tres orzamentos pedidos e que xa chegaron ao Concello e
que teñen o expediente creado para que en Intervención lles digan con que partida poden
comprala.
- Á pregunta da Sra. Monteagudo de se non van pedir a subvención a Sra. alcaldes contesta
que era un rogo e que probablemente se pida pero que non sabe para que zona. Que teñen
en conta a proposta e que xa valorarán os técnicos cal é a mellor zona.
Rogos e preguntas do Partido Socialista:
Sra. González:
- Que primeiro, con respecto á exposición que fixo o Partido Popular sobre o Rexistro da
Propiedade, dicirlle que efectivamente xa estamos sen Rexistro da Propiedade. Que hai unha
oficina en Muros onde se presenta documentación e que o que ten de bo e que tamén podes
recoller a que se presenta en Corcubión pero que iso non quere dicir que nos solucione o
problema do Rexistro da Propiedade.
E que con respecto ás xestións que se fixeron desde o concello, que sabe que o decano do
Colexio de Avogados díxolles á Sra. alcaldesa e a ela que se encarga el de pedir a cita ao
Colexio de Rexistradores e supón que están todos esperando por esa cita.
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- Respecto do da TV, fixeron moito máis que chamar por teléfono como saben moitas persoas,
sobre todo de Tal e Abelleira, uns porque foron xunto deles para ver se vendían ou cedían un
terro e outros porque axudaron e axudan activamente na consecución do terreo e de que sexa
unha realidade.

-En relación á mancomunidade do lixo, que están vendo nos periódicos os grandes problemas
que se vai ter que asumir a dita mancomunidade.
Que a maior parte das reclamacións dinerarias que están presentado. Que vai haber moitos
problemas que veñen de atrás. Que hai un montón de sentenzas en contra e millonarias que
van saír dos petos de todos os concellos.
Que cre que sería un agravio moi grande para o noso concello ter que asumir
responsabilidades que non son só nosas.
Que queren saber, xa que a presidencia está no Concello de Muros, se se está negociando ou
se chegou a algún acordo coa empresa FCC porque pensa, aínda que ha sentenzas
pendentes, que sería conveniente sentarse coa empresa e chegar a un acordo.
Queren saber se é ese o camiño que se está seguindo desde a mancomunidade e desde a
presidencia.
Que iso non ten nada que ver coa recollida de lixo e cre que desde Muros hai que solucionar o
problema do lixo xa que todo o mundo protesta e queren saber se se vai tomar algunha
medida paro solucionar o gran caos que hai actualmente coa recollida de lixo en todo o
concello e co cheiro que hai nos contedores, que seguramente non se está cumprindo a cadro
de limpeza.
-Que queren saber cal é a situación de Espina&Delfín. Que outra lousa que nos vai caer
enriba. Que saben que está pasada de sobra a prórroga que se lles dou e que non saben a
solución que se buscou respecto dese contrato.
Que tamén é un contrato millonario e que eles están convencidos de que lles deben moitos
cartos, tanto a nos como ao concello de Carnota.
Pregunta cal é a situación. Que é outra lousa que nos vai caer enriba por culpa da Sra.
alcaldesa que deixou pasar o prazo que marca a lei para avisar do fin do contrato.
Que queren saber como están esas negociacións.
-Que queren saber cando se van crear prazas de policía local. Que o acordo plenario que
acaban de tomar é razón de máis para que, por fin despois de dous anos, que se leve o
orzamento sobre todo por ese tipo de carencias.
-Que ven nos decretos que hai xeracións de crédito, modificacións de créditos e que é lóxico
porque non hai orzamentos.

- Sobre o decreto 328, do 11 de maio de 2017, que se fai unha modificación de crédito dando
de alta “asistencia social e outros traballos realizados por outras empresas” e que se dá de
baixa en aplicación de gastos o capítulo 920 que non ten nada que ver co 231 e que botan de
menos un informe de intervención. E os capítulos 929 e 934.
Que pasan 10.000 euros de Admón. Xeral Seguridade Social para traballos realizados doutras
empresas. De imprevistos, transitorias e continxencias Seguridade Social, 5.000 euros, tamén
para traballos realizados por outras empresas. E xestión de débeda e Tesourería. Seguridade
Social, outros 5.000 euros.
Que baldeiran as partidas 920, 928 e 934, de cartos que hai para pagar a Seguridade Social e
os pasan para traballos realizados doutras empresas.
Que van estar pendentes de que este déficit que seguramente vai haber na partida de
Seguridade Social, non cheguen cun recoñecemento extraxudicial e dicindo que é culpa da
oposición que non teñen cartos para Seguridade Social.
Que queren saber para que sacaron 20.000 euros de Seguridade Social e os meten para
traballos realizados por outras empresas.
Respostas da Sra. alcaldesa:
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Que queren saber se iso serve para que, dunha vez por todas, se senten cos grupos políticos
a negociar un orzamento.

-Con respecto á mancomunidade de lixo, que cando se atope coa presidenta que lle
preguntará máis. (Pregunta a Sra. González se non é a presidenta da mancomunidade e a
Sra. alcaldesa di que no Pleno é a alcaldesa de Muros e pide que non a interrompa.)
Que lle pode dicir que as sentenzas que hai aínda non son firmes, que se pode apelar e
recorrer e que de feito estase nese proceso.
Que cando sexan firmes que haberá que mirar cal é a maneira de afrontar as débedas que se
van contraer pero que non van ser tan grandes como contaba FCC, que reclamaba uns catro
millón de euros coa revisión de prezos e que o tribunal di que dous.
-En relación ao problema da recollida de lixo que a Sra. González sabe perfectamente cal é o
problema xa que non empezou nestes dous anos que leva de alcaldesa.
Que no 2014, sendo alcaldesa a Sra. González, xa sufría o mesmo problema e que había
días con montes de lixo acumulados ao igual que na actualidade e que se pode comprobar
nas redes socias que serven para moito malo pero tamén para comprobar o que está dicindo.
- Sobre a situación de Espina&Delfín que seguen igual, que non hai ningún problema. Que a
Sra. González consideraba que debían dous millóns de euros cuns cálculos que non se sabe
como os fixeron. Que a documentación necesaria para poder facer ditos cálculos se lle
reclamou desde que eles están no goberno municipal.
Que sen esa información que lle gustaría saber como adiviñaron dita cifra.
-Sobre as prazas de policía que xa lle contestou.
Interrompe a Sra. González e a Sra. alcaldesa advírtea por segunda vez.
-Sobre o orzamento que xa lle dixeron que en canto poidan e que cre que son conscientes
dos problemas que hai en Intervención. E que evidentemente negociarán cos tres grupos da
oposición.
-Con respecto ao decreto 328 dálle a palabra ao Sr. Uhía que explica que hai unha
modificación nas horas que se estaban prestando en Servizos Sociais. Que esas horas houbo
que suplementalas porque non había persoal na lista para atendelas. Que se contratou a esa
empresa para poder facer esas horas e se modificou a partida para poder pagarlle.
Que se modificou a partida de Seguridade Social de postos que non se cobren e que non se
van cubrir.
A Sra. alcaldesa continúa dicindo que xa se explicou en máis ocasións, que hai un incremento
de horas en dependencia e axuda a domicilio a prestar, que son arredor de 400 e que para
atendelas era imposible que o concello contratara persoal e que, de xeito excepcional para
estas horas a maiores, se contratou unha empresa externa para o que se pediron orzamentos
e que non ten nada que ver con externalizar o servizo. Que foi para facer fronte a unha
situación dese momento e que a única maneira é a través dunha empresa externa porque non
se pode contratar o volume de persoal necesario para atender esas 400 horas.
Rogos e preguntas do BNG:
A Sra. Simal:
- Se o concello ten previsto solucionar o problema do cruce do bar Hórreo, da subida ao Vilar
e a baixada de Bornalle.
Que levan máis de dous Plenos pedindo que se pinte unha raia amarela e se arranxe un sinal
e que alí xa houbo máis dun accidente.
- Que queren saber se o concello ten pensado realizar as obras no campo municipal da Salina
que se prometeron á directiva da Esteirana. Pregunta se si ou non.
O Sr. García:
-Que quere matizar unha cousa da primeira intervención da Sra. Monteagudo e di que lle
pareceu que na reflexión que fixo lle estaban botando a culpa ao Colexio de Rexistradores e
que hai que deixar claro que foi unha decisión política.
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Que é unha modificación de crédito que se pode facer porque son áreas vinculadas.

- Que o pasado mes de abril o Pleno da Corporación aprobou unha moción a favor de
recuperar o servizo nocturno de viaxeiros en autobús, con tempo suficiente para ter
contratado o servizo para a tempada de verán e que estamos en plena tempada estival e que
non hai ningunha noticia sobre a posta en marcha do “Noitebús”.
Pregunta se fixo o concello algún trámite a ese respecto.
- Que seguen esperando, cada vez con menos esperanza, que se convoque a mesa sectorial
para poñer en marcha o programa de dinamización do casco histórico, aprobado pola
corporación a proposta do BNG.
Que perderon xa unha boa oportunidade para revitalizar a vida comercial ao non chegar
preparados para o comenzo da tempada alta.
Pregunta se ten pensado o goberno municipal mover ficha respecto deste tema.
- Que o mes pasado, no último Pleno, se aprobou por unanimidade unha moción do BNG
respecto do pagamento das nocturnidades da brigada de contra incendios contratada o verán
pasado.
Pregunta se se revisaron os ditos pagamentos. Se se van aboar as horas debidas por
iniciativa propia o se van obrigar a cada traballador a denunciar ao concello para poder cobrar
o que é de xustiza.
Que teñen constancia de que algún traballador xa presentou denuncia e pregunta se se vai
atender a súa demanda.
- Que no pasado Pleno preguntaron pola posibilidade a retirada de uralita con amianto
naqueles casos que fose preciso contratar a unha empresa especializada.
Pregunta se fixeron algunha xestión para comprobar a viabilidade de levar a cabo a dita
proposta.

Que non van entrar no xogo demagóxico de quen pretende cunha foto apropiarse do traballo
levado a cabo polos distintos gobernos municipais que na última década, con máis ou menos
intensidade, levaron loitando contra o goberno popular para solucionar o agravio do goberno
de Madrid co pobo de Esteiro, e por extensión co Concello de Muros, sabendo que esta
fotografía non é máis que publicidade barata, que queren saber se ten constancia o concello
de avances reais no proceso de adxudicación da obra que devolva a dignidade á ribeira do río
Maior.
-Se tivo constancia o concello de avances no informe dos vixiantes de Costas sobre as obras
supostamente ilegais da illa da Creba.
- Se hai algún avance nas negociacións con Telefónica para dotar de ADSL ás parroquia de
Abelleira e Torea.
- Que se alegran de que partidos da oposición asumen algunhas das súas propostas
históricas e que non se vai resistir a preguntar se se vai chegar algún día a instalar o repetidor
do sinal de TV en Santa Catalina.
- Roga que se busque unha solución ao problema de mantemento de espazos públicos e
infraestruturas aprobando un plan xeral de mantemento que coordine o traballo da brigada e
acabe coa improvisación e en particular rogan que se amañe urxentemente a pista de pádel
que se atopa nun estado calamitoso.
Respostas da Sra. alcaldesa:

36

Cod. Validación: 5M2ZNN2JW44KECE52HTN93FFE | Corrección: http://muros.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 36 a 38

- Que despois do Pleno pasado, en resposta a unha pregunta do BNG sobre o estado do
proxecto do paseo marítimo de Esteiro, a Sra. alcaldesa anunciou que estaba valorando a
posibilidade de viaxar a Madrid para tratar o asunto persoalmente e que se encontraron aos
poucos días cunha fotografía da voceira popular de Muros, que tanto insisten en que os
concelleiros e concelleiras que aquí representan estas siglas non teñen nada que ver co PP
da corrupción e das altas esferas, que fixo unha viaxe a Madrid para conseguir unha foto e
nada máis.

-Que toman nota do cruce do bar Hórreo e que lle lembrarán á brigada que axilice esa
sinalización.
A Sra. Simal di que houbo máis de dez persoas que lle pediron que lle lembrara no Pleno este
arranxo. Que só piden un pouco de pintura.
-Sobre as obras do campo de fútbol a Sra. alcaldesa dálle a palabra ao Sr. Quintela que di
que cando dá a súa palabra que a cumpre na medida do posible.
- Sobre o “Noitebús”, a Sra. alcaldesa di que si que fixeron xestións e que contactou con
varias empresas e que lle dixeron que cando o había cobraban dos usuarios e por parte da
Xunta.
Que na actualidade achega por parte da Xunta non hai e que entón terían que recibila do
Concello de Muros, o que non é posible a día de hoxe, ou ben con achegas dos particulares.
Que non están moito pola labor porque non teñen boa experiencia daquel “Noitebús” por parte
dos usuarios.
Que ningunha das empresas coas que falou está pola labor. Que din que os autobuses sofren
moitas desfeitas, que hai moitas bullas , que teñen problemas cos condutores e que é
bastante complicado.
-Que a mesa de comercio que a van convocar en canto poidan.
-Que a nocturnidade de incendios está contemplada na nova brigada e que está recollido nos
contratos e que o salario sube en relación ao ano pasado.
Sobre as reclamacións de anos pasados que están en Secretaría e Intervención vendo como
xestionalo e que desde a Alcaldía se lles dillo que se teñen dereito se lles dea para diante.
- Que aínda non miraron nada sobre a retirada de uralita.
- Con respecto ao paseo de Esteiro que comentaba a posibilidade de ir a Madrid pero que
antes volveu chamar ao xefe da Demarcación de Costas e que lle comunicou o que logo saíu
na prensa por parte do Partido Popular e que contaba que antes que rematara o mes de xuño,
saíra no BOE a licitación.
Que pensa que vai saír en breve.
- Que das obras da Creba non lles dixeron máis nada.
- Sobre o ADSL de Abelleira e Torea que segue igual.

- Con respecto ao mantemento de espazos públicos que cando se aprobou o plan a solicitude
do BNG xa comentara que era moi difícil seguilo porque depende da cantidade de persoal e
dos eventos e das necesidades que xorden.
Que se procura cumprir o plan pero é moi complicado.
Que ata hai poucos días había pouco persoal na brigada pero que agora hai máis pola
contratación de albaneis e carpinteiros e a brigada de praias polo que se irá mellorando.
A Sra. alcaldesa di que non quere rematar sen falar de dúas cousas:
-Que hai un problema importante no Concello de Outes pois ao parecer pechan o colexio do
Cruceiro de Roo, e que aínda que é nun concello do lado que en calquera momentos pode
pasar no noso concello xa que hai colexios con pouco alumnado e pide que, na medida do
posible, se apoie á ANPA e á comunidade educativa e participar nas movilizacións.
- Convidar a todos os membros da corporación e a toda a cidadanía a participar nos actos
festivos de San Pedro. Que está o programa publicado e aínda que anuncian choiva que
esperan que non sexa moita e que hai un bo cartel.
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- Sobre o repetidor de TV de Santa Catalina que xa o comentou e que a idea é de instalala
pero que eles son conscientes do problema que hai.
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Non habendo máis asuntos que tratar, a Sra. alcaldesa dá por rematada a sesión, sendo as
vinte e dúas horas e vinte minutos. Dou fe.

O secretario accidental

