
Exposición de motivos

Un dos dereitos fundamentais da veciñanza de Nigrán é o da educación, que para o
noso  grupo  municipal  debería  ser  gratuíta.  Actualmente  o  goberno  de  Nigrán
unicamente beca os libros no ensino infantil, non abarcando a outros niveis de ensino.
En numerosos plenos pedimos ao goberno que ampliase as becas por libros escolares
a outros niveis educativos e, para levar a cabo iso, consideramos que a partida de
atencións  asistenciais:  libros  escolares  debe  ser  incrementada  en  10  mil  euros
quedando en 20 mil euros.

Pero a educación que ten que recibir a nosa veciñanza non só é a regrada. No mundo
que vivimos é necesario dominar idiomas que actualmente non son vehiculares no
ensino. É por iso polo que consideramos que debe existir unha partida nos orzamentos
dedicada á inmersión lingüística. Neste caso, consideramos que a partida necesaria
para estas axudas debería ascender a 110 mil euros.

Por outro lado, no pleno celebrado o pasado día 22 de febreiro aprobouse a revisión
de prezos do contrato administrativo  asinado por  este Concello  con Cespa S.A.  o
14.12.2004  dos  servizos  de  recollida  de  residuos  urbanos  e  a  limpeza  pública  do
municipio  de  Nigrán,  establecéndose  un  prezo  para  o  ano  2015  de  1.415.416,56
euros, así como o recoñecemento duns atrasos de 124.074,2 euros, aos que hai que
engadir o IVE. 

No  orzamento  proposto  polo  goberno,  as  partidas  de  gastos  do  Prezo  do
concesionario de recollida de sólidos urbanos e de Prezo do concesionario de limpeza
viaria ascenden a un total de 1770.000 euros; 213.041 euros máis do que ten que
pagar o concello de Nigrán tendo como referencia a última revisión de prezos de 2015.
É  dicir,  dita  partida  é  un  13,68%  máis  alta  do  que  hai  que  pagar,  polo  que
consideramos que hai marxe para reducila en 60.000 euros quedando ditas partidas
case nun 10% do que hai que pagar. 

Tamén nese pleno acordouse un recoñecemento de atrasos por valor de 124.074,2
euros  correspondentes  aos  anos  2013,  2014,  2015,  2016  e  2017.  No  orzamento
proposto polo goberno,  a partida correspondente a Atrasos por revisión prezos por
servizo de recollida R.S.U. e limpeza viaria ascende a 285.000 euros, 160.000 euros



máis do recoñecido como atrasos en 5 anos. Consideramos que, ademais de certos
axustes que se poidan dar cando se faga a revisión de prezos, nos anos 2016 e 2017
non van ascender a dita cantidade, e hai marxe para diminuír esa partida en 60.000
euros.

É por todo o anteriormente exposto polo que o Grupo Municipal de NIGRÁN DECIDE
presenta a  seguinte emenda ao borrador dos orzamentos do Concello de Nigrán para
o ano 2018:

Emenda aos estado de gastos do Orzamento do Concello de Nigrán para o ano
2018.

Modifícanse e créanse as partidas que a continuación se indican cos incrementos ou
diminucións que se indican:

C.
Programa

C.
Económica

Denominación Crédito
proposto

Modificación Crédito final

231 2269907 Atencións  asistenciais:
libros escolares

10.000 + 10.000 20.000

323 48000 Becas  Programa  de
Inmersión lingüística

0 + 110.000 110.000

1621 2270000 Prezo do concesionario de
recollida  de  sólidos
urbanos

985.000 - 35.000 950.000

1621 2270001 Atrasos por revisión prezos
por  servizo  de  recollida
R.S.U. e limpeza viaria

285.000 - 60.000 225.000

163 2270000 Prezo do concesionario de
limpeza viaria

785.000 - 25.000 765.000
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