CONCELLO DE NIGRÁN (Pontevedra)
Pza Constitución,1 CP 36350
Tfno. 986 365 000 Fax 986 383 931

JULIO-CESAR DOALLO ÁLVAREZ, SECRETARIO XERAL DO CONCELLO DE NIGRÁN,
CERTIFICO:
Que o Pleno do Concello, na sesión ordinaria celebrada o día 28 de setembro de
2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
I.10.- PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE NIGRÁN (ANOS
2020 A 2023) .
A Comisión Especial de Contas do 21 de setembro de 2020, acordou ditaminar
favorablemente a seguinte proposta, emitindo informe de reparos a Intervención con data 23
de setembro (rfa. T 186/20):

Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV 3BL6UAI8RJ5R6VWR

1. O Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais (ROF), establece no seu art.
232 que os concellos, na medida en que o permitan os recursos orzamentados, poderán
subvencionar economicamente ás asociacións para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos
veciños, tanto polo que se refire aos seus gastos xerais, como ás actividades que realicen.
Do previsto no artigo 8.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), de
carácter básico, infírese que tódolos concellos que pretendan outorgar subvencións deben aprobar
previamente o seu correspondente Plan Estratéxico de Subvencións.
Pola súa banda, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG), establece tamén no
seu art. 5.1 que os órganos da Administración que propoñan o establecemento de subvencións, con
carácter previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e efectos que
se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e
as súas fontes de financiamento, supeditándose, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de
estabilidade orzamentaria.
2. A lexislación en materia de subvencións supón un paso mais no proceso de perfeccionamento e
racionalización do sistema económico. Un dos principios que rexe as ditas normas é o da
transparencia, que xunto coa variedade de instrumentos que se artellan, redunda de xeito directo nun
incremento dos niveis de eficacia e eficiencia na xestión do gasto públicos subvencional.
Neste sentido, unha maior información sobre as subvencións fará posible eliminar as distorsións e
interferencias que puideran afectar ao mercado, ademais de facilitar a complementariedade e
coherencia das actuacións das distintas administracións públicas evitando calquera tipo de
solapamento.
3. Sentado todo o anterior, a través do Plan Estratéxico de Subvencións, este Concello pretende
acadar os seguintes obxectivos:
a) Cumprir o mandato legal recollido na LXS, que no seu art 8.1 obriga aos concellos que
pretendan outorgar subvencións a aprobar o seu correspondente plan estratéxico.
b) Incidir de xeito directo nun incremento dos niveis de eficacia e eficiencia ba xestión do
gasto público subvencional.
c) Optimizar o acceso dos cidadáns ao feito subvencional con garantías de transparencia,
uniformidade de criterio municipal e de libre concorrencia.
d) Finalmente, racionalizar a xestión municipal subvencional dotándoa de transversalidade
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na súa planificación, sistematicidade nos seus procedementos y de ferramientas técnicas
avanzadas a súa avaliación.
Xa que logo, coa visión posta nos anteriores obxectivos, e coa perspectiva de mellorar a eficacia na
asignación dos recursos públicos, e no exercicio das facultades municipais de fomento, procede a
elaborarse un plan estratéxico de subvencións para o Concello de Nigrán, con vixencia para os anos
2020 a 2023.
Visto canto antecede, de conformidade co previsto nos arts. 8.1 e 9.2 de la LXS, 5.1 e 6.1 de la LSG,
e de acordo co previsto na Ordenanza Xeral de subvencións a entidades sen ánimo de lucro do
Concello de Nigrán e no art. 23.2.a) da LXS, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar o Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Nigrán para os anos 20202023, co texto que se insire a continuación:
“PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE NIGRÁN
- ANOS 2020 A 2023 Expte. 2020000667
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I. PRINCIPIOS XERAIS
1. O establecemento de subvencións polo Concello de Nigrán durante o trienio comprendido
entre os anos 2020 e 2023 axustarase ao previsto neste Plan Estratéxico de Subvencións.
2. O establecemento efectivo das subvencións previstas neste plan requirirá da inclusión das
consignacións correspondentes nos orzamentos municipais dos anos para os que está
previsto, así como a aprobación da correspondente convocatoria.
3. O establecemento de subvencións queda supeditado ao cumprimento dos obxectivos de
estabilidade orzamentaria, polo que as consignacións orzamentarias que se aproben e as
convocatorias para a súa concesión acomodaranse en cada momento aos ditos obxectivos.
4. Este Plan ten carácter programático e o seu contido non crea dereitos nin obrigas; a súa
efectividade quedará condicionada á posta en práctica das diferentes liñas de subvencións,
atendendo, entre outros condicionamentos, ás dispoñibilidades existentes en cada momento.
Os potenciais beneficiarios de subvencións non poderán esixir indemnización ou
compensación ningunha no caso de que o Plan non se leve á práctica nos seus propios
termos.
II. CONTIDO DO PLAN
Inclúense como anexo deste Plan as liñas de subvención que se consideran precisas para
acadar os obxectivos pretendidos para o período de vixencia establecido. Cada unha destas
liñas contén os seguintes datos:
•
•
•
•

Os obxectivos que se pretenden acadar
A modalidade de concesión aplicable
Os destinatarios aos que van dirixidas
O importe económico e fonte de financiamento
III. BENEFICIARIOS E MATERIAS DAS SUBVENCIÓNS
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1. O Concello concederá subvencións a favor de entidades públicas ou privadas incluídas no
Rexistro de asociacións do Concello de Nigrán, así como, no seu caso, a favor de persoas
físicas ou xurídicas non inscritas nos casos que se establezan nas bases ou convocatoria
correspondentes, coa finalidade de fomentar a realización de actividades de utilidade pública
ou interese social, ou para promover a consecución de fins públicos atribuídos á
competencia local.
2. O Concello de Nigrán establecerá durante o período de vixencia deste Plan subvencións
nas seguintes áreas: actividade deportiva, actividade cultural, participación veciñal, servizos
sociais, atencións benéficas e asistenciais, mellora da empregabilidade, transporte
metropolitano, comunidades de augas e educación. Igualmente, establécense unha serie de
subvencións ou axudas directas a varias entidades.
IV. AVALIACIÓN DA EFICACIA DOS PROGRAMAS
SUBVENCIONADOS. ANÁLISE DE RESULTADOS.
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1. Para unha mellor análise da eficacia de cada liña de subvencións, os servizos municipais
encargados da súa tramitación solicitarán das entidades beneficiarias unha memoria
motivada sobre as actividades desenvolvidas, o número de participantes, o resultado e
obxectivos acadados, nos termos recollidos en cada convocatoria.
2. Á vista da información recabada, as Concellerías-Delegadas en cuxo ámbito competencial
se insira cada liña de subvención elaborarán unha memoria anual na que se valorará a
adecuación dos resultados aos obxectivos perseguidos a través de cada liña, e se proporá o
mantemento, modificación ou supresión motivados da dita liña. Das ditas memorias darase
razón ao Pleno.
ANEXO I
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 1 – FOMENTO DO DEPORTE
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Subvención de actividades deportivas. Inclúense os premios correspondentes a concursos
ou semellantes.
DESTINATARIOS
Asociacións ou outras entidades asociativas sen ánimo de lucro rexistradas no rexistro local
de asociacións. No caso dos premios, ademais, poderán ser destinatarias as persoas físicas.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concorrencia competitiva.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Fomentar a práctica do deporte no municipio a través do apoio a asociacións, entidades ou
clubes deportivos, dados os indudables beneficios de índole social, formativa e de saúde que
a práctica do deporte xera na sociedade.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 30.000 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 341 48000 do Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
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financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 2 – FOMENTO DA CULTURA
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Subvención de actividades culturais. Inclúense os premios Inclúense os premios
correspondentes a concursos ou semellantes.
DESTINATARIOS
Asociacións ou outras entidades asociativas sen ánimo de lucro rexistradas no rexistro local
de asociacións. No caso dos premios, ademais, poderán ser destinatarias as persoas físicas.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concorrencia competitiva.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
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OBXECTIVOS
O obxectivo estratéxico xeral é o de apoiar as iniciativas, actuacións e programas de
promoción da cultura que complementen ao conxunto de accións realizadas polo Concello na
materia.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 20.800 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 334 48000 do Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 3 – FOMENTO DA PARTICIPACIÓN VECIÑAL
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Subvención de actividades festivas e de asociacionismo vecinal. Inclúense os premios
Inclúense os premios correspondentes a concursos ou semellantes.
DESTINATARIOS
Asociacións ou outras entidades asociativas sen ánimo de lucro rexistradas no rexistro local
de asociacións. No caso dos premios, ademais, poderán ser destinatarias as persoas físicas.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concorrencia competitiva.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
O obxectivo estratéxico xeral é o de apoiar as iniciativas, actuacións e programas de fomento
e consolidación do asociacionismo veciñal. Preténdese apoiar institucionalmente a
conservación e consolidación das festas tradicionais que se desenvolven ao longo do ano
nas diferentes parroquias do municipio.
IMPORTE ECONÓMICO
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Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 25.000 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 924 48000 do Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 4 – AXUDAS SOCIAIS
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Subvención ou axuda, ben económica ou en especie, ás persoas mais desfavorecidas.
DESTINATARIOS
Persoas físicas, unidades familiares ou de convivencia empadroadas no municipio, así como
asociacións ou outras entidades sen ánimo de lucro rexistradas no rexistro local de
asociacións que teñan entre os seus obxectivos a axuda aos colectivos de persoas
desfavorecidas.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concorrencia competitiva ou concesión directa.
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PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
O obxectivo estratéxico xeral é o de axudar ás persoas máis desfavorecidas para paliar
situacións carenciais e transitorias imprevistas ou excepcionais, así como para previr o
agravamento das mesmas.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 25.000 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 231 48000 do Orzamento Xeral para 2020.
Terase en conta tamén a estes efectos as consignacións orzamentarias de 35.000 euros
recollida na partida 231 2269903 e de 15.000 euros recollida na partida 231 48001 do
Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 5 – FOMENTO DO EMPREGO
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Concesión de becas de formación a persoas desempregadas.
DESTINATARIOS
Persoas físicas.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concorrencia competitiva.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Fomentar a formación de persoas desempregadas a través do outorgamento de becas ou
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similares que permitan aos seus adxudicatarios participar nun proceso de aprendizaxe que
lles facilite o acceso a unha experiencia asimilable á laboral (ou, no seu caso, ampliala), e
incrementar os seus coñecementos, co obxectivo xeral de mellorar a súa empregabilidade e
competitividade no mercado laboral.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 95.000 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 241 48100 (Becas Fomento do emprego,
70.000 euros), 432 48100 (Becas oficina de Turismo, 25.000 euros) do Orzamento Xeral para
2020 aprobado inicialmente.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 6 – COMUNIDADES DE USUARIOS DE AUGAS
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DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Concesión de axudas coa finalidade de regularizar as captacións privadas de augas
destinadas a dar servizo a unha pluralidade de veciños, e mellorar as infraestruturas
existentes.
DESTINATARIOS
Comunidades de usuarios de augas que realicen captacións privadas coa finalidade de dar
servizo a unha pluralidade de veciños.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concorrencia competitiva.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Fomentar o uso sustentable da auga e un control axeitado das captacións.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 10.000 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 161 48000 do Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 7 – EDUCACIÓN
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Concesión de axudas para a adquisición de libros e material escolar para educación infantil.
DESTINATARIOS
Unidades familiares que estean empadroadas no concello de Nigrán, residan neste termo
municipal de xeito efectivo, e teñan fillos matriculados en centros públicos do municipio que
cursen educación infantil
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concorrencia competitiva.
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PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Facilitar a adquisición de libros de texto e/ou material escolar ás familias.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020 o importe máximo ascenderá a 5.000 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 231 2269907 do Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 8 – TRANSPORTE METROPOLITANO
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DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Participación na implantación e desenvolvemento do Plan de Transporte Metropolitano de
Galicia na área de Vigo, de conformidade co acordado a través do convenio de colaboración
multilateral subscrito o 4/03/15.
DESTINATARIOS
O perceptor directo das achegas será a Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería
Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, que será a encargada
tramitar a compensación aos prestatarios de servizos de transporte público integrados
Plan de Transporte Metropolitano de Galicia na área de Vigo, de acordo co convenio
colaboración asinado o 4/03/15.

de
de
no
de

MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concesión directa.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Contribuír ao fomento da mobilidade en transporte público, favorecer a coordinación entre as
diferentes redes de transporte público e mellorar a calidade da integración do sistema, a
través da ordenación da oferta de transporte e o abaratamento do custo por viaxe ás persoas
usuarias.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 56.000 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 440 45000 do Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, as cantidades recollidas no
Convenio de colaboración subscrito o 4/03/15, que se financiarán con cargo ás partidas
orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento xeral municipal e, no seu caso, con
aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 9 – AXUDA AO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E
SOLIDARIEDADE
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Concesión de axudas ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, organismo sen
ánimo de lucro do que é socio fundador o Concello de Nigrán, e que ten por obxecto
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contribuír ao desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo.
DESTINATARIOS
O perceptor directo das achegas será o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concesión directa.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Contribuír ao desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo a través da participación, co
conxunto do municipalismo galego, en proxectos e programas de cooperación,
desenvolvemento e solidariedade internacional.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 2.500 euros, de acordo coa
consignación orzamentaria reflectida na partida 231 48002 do Orzamento Xeral para 2020.
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Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 10 – AXUDA Á ONG SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO
SAHARAUI
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Concesión de axuda á ONG Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.
DESTINATARIOS
O perceptor directo das achegas será a ONG Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concesión directa.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Contribuír á mellora das condicións de vida do pobo saharaui mediante a sensibilización da
poboación (campamentos e semellantes), así como mediante a execución de proxectos de
cooperación ao desenvolvemento, proxectos de axuda humanitaria e de emerxencia e
proxectos sanitarios (incluído COVID-19) e de formación.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 2.500 euros, coa consignación
orzamentaria recollida nas partida 231 2269909 prevista no Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 11 – AXUDA Á ASOCIACIÓN ESPERANZA DO VAL MIÑOR
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
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Concesión de axuda á Asociación Esperanza do Val Miñor para a realización dun
campamento inclusivo para persoas con discapacidade.
DESTINATARIOS
O perceptor directo das achegas será a Asociación Esperanza do Val Miñor
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concesión directa.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Contribuír á celebración de campamentos inclusivos para persoas con discapacidade.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 2.500 euros, coa consignación
orzamentaria recollida nas partida 231 2269908 prevista no Orzamento Xeral para 2020.
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Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.
LIÑA ESTRATÉXICA Nº 12 – AXUDA Á FUNDACIÓN MENELA
DESCRICIÓN DO OBXECTO DA COLABORACIÓN
Concesión de axuda á Fundación Menela para a realización do programa “Xacobeo –
Autismo”.
DESTINATARIOS
O perceptor directo das achegas será a Fundación Menela
MODALIDADE DE CONCESIÓN
Concesión directa.
PRAZO PARA A SÚA CONSECUCIÓN
Trienio 2020-2023.
OBXECTIVOS
Contribuír á axuda ás persoas con trastorno do espectro do autismo e as súas familias.
IMPORTE ECONÓMICO
Para o exercicio 2020, o importe máximo ascenderá a 4.000 euros, coa consignación
orzamentaria recollida nas partida 231 2269910 prevista no Orzamento Xeral para 2020.
Nos restantes exercicios reservaranse, na medida do posible, cantidades semellantes que se
financiarán con cargo ás partidas orzamentarias que anualmente se recollan no orzamento
xeral municipal e, no seu caso, con aportacións doutras administracións.”
SEGUNDO.- Ordenar a publicación do acordo contido no apartado precedente e do texto íntegro do
plan estratéxico de subvencións na páxina web do Concello, e notificar o seu contido ás
dependencias municipais afectadas.
TERCEIRO.- Proseguir o procedemento correspondente de conformidade co previsto nas
disposicións aplicables, encomendándose á Alcaldía-Presidencia a realización das actuacións
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necesarias para levar a efecto o acordado.
CUARTO.- Advertir que contra o presente acordo poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición
ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes a contar dende a recepción da presente, recurso
que se entenderá desestimado polo transcurso dun mes sen ditarse e notificarse resolución expresa e
sen que tal interposición suspenda o acto ordenado; ou ben, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contado a partir
do día seguinte ó da recepción da presente notificación; todo o anterior sen prexuízo de calquera outro
recurso que estime procedente interpoñer e sexa conforme a dereito.

Votación e acordo.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai
constar:
- Votos a favor: 14; PSOE e PP.
- Votos en contra: Ningún.
- Abstencións: Ningunha.
Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar nos seus propios termos a
proposta ditaminada pola Comisión Informativa, indicando a Presidencia que o voto a favor
da proposta comporta o levantamento dos reparos da Intervención.
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***
E para que conste, e sen prexuízo dos termos que resulten da aprobación da acta
da sesión, expido a presente en Nigrán de orde e co Visto e Prace do Sr. Alcalde.
O SECRETARIO
Vº e Prace
O ALCALDE
Juan Antonio González Pérez
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