
SESIÓN   ORDINARIA   DO EXCMO. CONCELLO PLENO DO DÍA   27 DE AGOSTO
DE 2015  .

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as dez horas  e oito minutos
do día 27 de agosto de 2015, reuniuse o Exmo. Concello Pleno, en prim
eira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. Don Jorge Juan S
uárez Fernández, coa asistencia dos seguintes señores/as: Dona Martin
a Aneiros Barros, Don Jesús Basterrechea López, Don Francisco Javier
Breijo  Devesa,  Don  Diego  Calvo  Pouso,  Dona  Verónica  María  Casal
Míguez, Don Bruno José Díaz Doce, Dona Eva Espiñeira González, Don Gu
illermo Ramón Evia Pérez, Dona María de la Luz Fernández Lemos, Dona
María Eugenia Freire Fajardo, Dona María del Carmen García Fraga, Don
Alejandro Langtry Caínzos, Dona María Esther Leira Penabad, Dona Marí
a Susana Martínez Galdós, Dona Rosa María Martínez Beceiro, Dona Rosa
María de las Nieves Méndez Fonte, Dona José Álvaro Montes Celeiro,
Don José Manuel Rey Varela, Don Antonio Iván Rivas Rico, Dona María T
eresa Riveira Roca, Dona Ana María Rodríguez Masafret, Don Felipe Sas
Río, Dona Beatriz Sestayo Doce e Don José Tomé López. INCIDENCIAS: An
tes  do  inicio  da  sesión  toma  a  palabra  o  Sr.  Cebral.  O  Sr.
Basterrechea  López  ausentouse  na  deliberación  do  punto  12   e
reincorporouse na deliberación do punto seguinte. Asistidos polo Secr
etario Xeral Don Leopoldo Moure García e polo Interventor Accidental
Don  Fidel  Garcia  Martul,  ó  obxecto  de  celebrar  sesión  ordinaria
correspondente a este día, adoptándose os seguintes acordos:

1.APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN
ANTERIOR,  CORRESPONDENTE  Á  CELEBRADA  O  DÍA  30  DE  XULLO  DE  2015
(ORDINARIA).- A Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade
dos  Sres./as.  asistentes,  acordou  aprobar  o  borrador  da  acta  da
sesión anterior.

2.DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DICTADAS POLA ALCALDÍA E OS SEUS
DELEGADOS NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE OS DÍAS 21 DE XULLO E 19 DE
AGOSTO  DE  2015.-  De  conformidade  co  disposto  no  art.  36.1.31  do
Regulamento Orgánico do Concello de Ferrol, a Corporación deuse por
enterada  das  resolucións  dictadas  polo  Sr.  Alcalde  e  os  seus
delegados durante o período comprendido entre os días 21 de xullo e
19 de agosto de 2015.

3.DAR  CONTA  DO  ESCRITO  DE  RENUNCIA  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO
PARTIDO POPULAR Á SÚA REPRESENTACIÓN EN NOME DO CONCELLO DE FERROL NO
CONSORCIO  PROFEIRAS  E  EXPOSICIÓNS.-  Visto  o  escrito  do  grupo
municipal do Partido Popular, que textualmente di: “Por medio da
presente,  comunícase  que  este  grupo  municipal  renuncia  á  súa
representación en nome do Concello de Ferrol no Consorcio Profeiras e



Exposicións, prevista no acordo adoptado na sesión plenaria de 2 de
xullo de 2015.

A Corporación, deuse por enterada.

4.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  RECOÑECEMENTO  EXTRAXUDICIAL  DE
CRÉDITO. RELACIÓN DE FACTURAS Nº 30.- Examinada a proposta que eleva
a  Concelleira  Delegada  da  área  de  Economía,  Facenda,  Emprego  e
Recursos Humanos, que textualmente di: “Examinadas as propostas que
elevan  as/os  concelleiras/os  delegadas/os  das  áreas  que  a
continuación  se  indican  sobre  a  validación  das  facturas  que  se
relacionan, pertencentes á súas áreas.
Logo de ver o disposto no art. 173 do R.d.l. 2/2004 de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de facendas locais, no
que  se  establece  que  “as  obrigas  de  pagamento  serán  esixibles  á
Facenda  Local  cando  resulten  da  execución  dos  seus  respectivos
presupostos ou de sentencia xudicial firme” e o artigo 26 e 60.2 RD
500/1990 que establece a posibilidade do recoñecemento extraxudicial
de crédito, sendo a competencia do Alcalde “sempre que exista crédito
orzamentario”.
Logo de ver o establecido nas bases 52, 53 e 54 de execución do
orzamento e constando nesta intervención as facturas remitidas polas
diferentes áreas e que se relacionan de seguido:

Relación número 30.-

ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA, EMPREGO E RECURSOS HUMANOS.-

Nome núm_factura importe_factura data_factura
data de

entrada en
REXISTRO

Motivo
(*)

APLICACIONS PARA 
CRISTALIZADOS S.L. 07 / 873 4.094,52 € 31/05/2015 15/06/2015

c)

APLICACIONS PARA 
CRISTALIZADOS S.L. 7882 15.487,76 € 31/05/2015 24/06/2015

c)

APLICACIONS PARA 
CRISTALIZADOS S.L. 07 / 1066 608,30 € 30/06/2015 08/07/2015

c)

APLICACIONS PARA 
CRISTALIZADOS S.L. 07 / 1067 894,56 € 30/06/2015 08/07/2015

c)

APLICACIONS PARA 
CRISTALIZADOS S.L. 71070 15.346,19 € 30/06/2015 08/07/2015

c)

PROSENORSA SL 122002478 12.578,14 € 30/06/2015 08/07/2015 c)
PROSENORSA SL 122002525 12.371,04 € 30/06/2015 08/07/2015 c)
 TOTAL AREA DE ECONOMÍA, FACENDA,

EMPREGO E RECURSOS HUMANOS 
61.380,51 €   

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE E SERVIZOS.-

Nome num_factura importe_factura data_factura
data de

entrada en
REXISTRO

Motivo
(*)

UTE SICE – PASSCO V- 57.022,62 € 31/05/2015 08/06/2015 c)



FACFV000674

UTE SICE - PASSCO
V-

FACFV000679 57.022,62 € 30/06/2015 01/07/2015
c)

UTE SICE - PASSCO 691 2.257,76 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 690 62,19 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 689 132,82 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 688 1.504,22 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 687 1.987,74 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 686 2.920,15 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 685 1.181,09 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 684 2.532,77 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 683 1.785,19 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 682 2.590,50 € 30/06/2015 06/07/2015 c)
UTE SICE - PASSCO 680 2.517,78 € 30/06/2015 06/07/2015 c)

 TOTAL AREA DE MEDIO AMBIENTE E
SERVIZOS 

133.517,45 €   

TOTAL REC PLENO 28/08/2015 - RELAC. Nº
30 

194.897,96 €   

(*)NOTA:
Motivo do reparo (artigo 216.2 TRLHL):

(a) Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado. 
(b) Cando non fosen fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
(c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais. 
(d) Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións,

adquisicións e servizos.  

INFORMO
Réxime dos reparos.

Regúlase nos artigos 215 ao 218 do RD. Lexislativo 2/2004, de 4 de
marzo, sendo, en sínteses o seguinte:
Se  no  exercicio  da  función  interventora  o  órgano  interventor
manifestásese  en  desacordo  co  fondo  ou  coa  forma  dos  actos,
documentos ou expedientes examinados, deberá formular os seus reparos
por escrito antes da adopción do acordo ou resolución. 
Se  o  reparo  afecta  á  disposición  de  gastos,  recoñecemento  de
obrigacións ou ordenación de pagos, suspenderase a tramitación do
expediente ata que aquel sexa liquidado nos seguintes casos:  

a) Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non
sexa adecuado. 

b) Cando non fosen fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes
de pago.

c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites
esenciais. 

d) Cando  o  reparo  derive  de  comprobacións  materiais  de  obras,
subministracións, adquisicións e servizos.  



Se emitido o reparo, o órgano a que lle afecte non estea de acordo
con este, corresponderá ao presidente da entidade local resolver a
discrepancia, sendo a súa resolución executiva. Esta facultade non
será delegable en ningún  caso. 

Polo anterior, emítese o preceptivo informe de reparo, consonte o
artigo 216.2. do RD. Lexislativo 2/2004, polo motivo arriba indicado.
Conforme  co  artigo  217.2   do  TRLHL   correspóndelle  ao  Pleno  a
resolución das  discrepancias cando os reparos:

a) Se baseen en insuficiencia ou inadecuación de crédito. 
b) Se refiran a obrigacións ou gastos cuxa aprobación sexa da súa

competencia.
As  facturas  reparadas  corresponden  a  gastos  realizados  unha  vez
concluído  o  contrato  e  que  se  repiten  mensualmente  e  de  forma
indefinida no tempo; son por tanto de contía indeterminada polo que,
ante  a  eventual  superación  dos  límites  previstos  na  Disposición
Adicional  Segunda  do  Texto  Refundido  da  LCSP,   a  competencia
correspóndelle ao Pleno de conformidade coa Base 53 das Bases de
execución do orzamento para o exercicio 2015.
Aínda que a Lei di que este reparo é suspensivo e lle corresponde
resolvelo ao Pleno, neste caso, no que a prestación está executada,
debe anudarse o réxime dos reparos ao do recoñecemento extraxudicial
de créditos e ao principio do enriquecemento inxusto, polo que se
entende  que  non  hai  tramitación  ningunha  que  suspender  nin
discrepancia que resolver, de forma que, emitido o reparo, resta o
recoñecemento extraxudicial do crédito polo órgano competente. Si que
deberá  suspenderse  a  execución  de  calquera   gasto  incurso  nos
restantes motivos expostos.
Ferrol, 13 de agosto de  2015. O Interventor, Asdo,:D. Manuel Vázquez
Fernández.
Visto  o  informe  da  Intervención  municipal  e  co  ditame  previo  da
Comisión  Especial  de  Contas,  e  tendo  en  conta  que  as  normas
orzamentarias  e  a  xurisprudencia  reiterada  declaran  a  obriga  da
administración  de  facer  fronte  ás  obrigas  adquiridas  á  marxe  do
procedemento  legal  co  fin  de  evitar  o  enriquecemento  inxusto,
propóñolle  ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
1º- Levantar o reparo correspondente ás facturas que se indican.
2º.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito da relación de
facturas  núm.  30 desglosada  na  parta  expositiva  por  importe  de
194.897,96 €.

Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por
maioría de vinte e tres votos a favor correspondentes ós sres./as.
membros dos grupos Ferrol en Común, Socialista, Popular e Ciudadanos
e dúas abstencións, correspondentes ós sres./as. membros do Bloque
Nacionalista Galego, acordou aprobar a proposta transcrita.

DELIBERACIÓN

SR. RIVAS RICO: Grazas, Sr. alcalde. Eu unicamente explicar a
nosa posición respecto deste punto, como fixemos no anterior Pleno e
dicir que consideramos que é necesario que se saque a licitación
novamente  ou  se  desenvolva  un  proceso  de  remunicipalización  dos
servizos que existen vinculados a estes contratos e estamos a agardar



pola iniciativa do goberno neste sentido. Non temos noticias de que
haxa  ningunha  acción  destinada  a  conseguir  este  obxectivo,  a
remunicipalización, e agardamos que poidamos iniciar ese proceso de
maneira inmediata, sobre todo co que ten que ver con dous servizos
que se prestan, o de lixo e o de mantemento de instalacións, e nós
abstivémonos no anterior Pleno, ímolo volver a facer neste Pleno,
pero agardamos que poidamos non ter que votar en contra dun proceso
que  se  desenvolveu  ó  longo  dos  últimos  catro  anos  de  maneira
reiterada en cada un dos Plenos ordinarios que se desenvolvían neste
concello. Moitas grazas.

5.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DAS  CONTAS  ANUAIS  DE  EMAFESA,
EXERCICIO  2014.-  Examinada  a  proposta  que  eleva  a  Alcaldía-
Presidencia,  que  textualmente  di:  “Con  data  5  de  maio  de  2015
formuláronse polo Consello de Administración de Emafesa as contas
anuais do exercicio 2014. Procede agora a aprobación das Contas polo
Pleno  municipal  para,  despois,  aprobarse  en  xunta  xeral  de
accionistas de Emafesa. Acompáñanse do informe favorable de auditoría
subscrito por Audigal SL.

Por  todo  o  exposto  e  previo  dictame  favorable  da  Comisión
Especial  de  Contas  de  data  13  de  agosto  de  2015  e  informe  da
Intervención, proponse a adopción do seguinte acordo:

Aprobar as contas anuais de EMAFESA, do seguinte exercicio

Ano Beneficio Perdas Patrimonio
Neto

Pasivo Activo no
corriente

Activo
corriente

2014 125.151,51 5.635.976,00 11.121.397,00 10.832.102,00 5.925.271,00

Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por
maioría  de  trece  votos  en  contra,  correspondentes  ós  sres./as.
membros dos grupos Ferrol en Común, Socialista e Bloque Nacionalista
Galego, fronte a doce votos a favor, correspondentes ós sres./as.
membros dos grupos Popular e Ciudadanos, acordou rexeitar a proposta
transcrita.

DELIBERACIÓN

SRA.  RODRÍGUEZ  MASAFRET:  Simplemente  manifestar  que  aunque
estamos en desacuerdo totalmente con la gestión que pudo realizar
Emafesa en la gestión del agua nuestro voto va a ser a favor en el
sentido  de  que  suponemos  y  entendemos  que  las  cuentas  son
perfectamente viables y se ajustan a los principios contables. Es la
manifestación que quería precisar.

SR. RIVAS RICO: Grazas. Eu, en primeiro lugar, me sorprende que
por parte do goberno non haxa ningún tipo de intervención ó respecto,
porque o que hoxe traen aquí, o punto que se trae aquí eu penso que é
un tanto especial. Eu penso que debían de explicar cales son os
motivos polos cales o traen aquí e cal é a súa posición ó respecto
destas contas. Primeiro porque consideramos que é a tendencia a non



facilitar información e a evitar o debate público que se desenvolveu
no anterior mandato, parece que o volven a reproducir vostedes. Estou
empezando a pensar que esto é unha especie de característica innata
ás organizacións estatais, porque eu penso que non lles deu tempo a
aprender este tipo de comportamentos. O certo é que o 24 deste mesmo
mes  se  nos  facilitou  esta  documentación,  a  documentación  destas
contas. Cando vostedes no anterior mes dicían que tiñan que ter o
tempo suficiente para poder analizalas, valoralas e posicionarse ó
respecto  e  hoxe,  día  27,  tráeno  aquí  a  debate.  Ademais  esta
documentación  debería  estar  a  disposición  dos  grupos  quince  días
antes da súa aprobación na Comisión de Contas. Na Comisión de Contas,
non no Pleno. E estamos a tratar un punto específico que non se
tratou especificamente nesa Comisión de Contas. Se incluíu dentro da
Conta Xeral do Concello pero non se tratou como un punto específico,
cando  estamos  aquí  a  tratalo  como  un  aspecto  administrativo
independente  da  Conta  Xeral.  Pero  é  que  ademais  de  que  están  a
incumprir  os  tempos  para  análise  da  documentación,  como  digo,
obviaron o trámite de ter que levalo a esta Comisión de Contas.

En segundo lugar, eu creo que deberían aclarar para que traen
este punto ó Pleno, se o que pretenden é aprobar as contas de Emafesa
ou non. Deberían aclaralo, saber cal é a súa posición ó respecto.
Lémbrolles que vostedes son o actual goberno e se o que pretenden é
aprobar estas contas de Emafesa, non sei como pretenden devolverlle
os recibos vinculados á taxa de saneamento ós veciños e veciñas desta
cidade,  porque  estas  contas  recollen  preto  de  800.000  euros
correspondentes a este concepto nun período de catro meses. Esto
supón o 13% dos ingresos que aparecen reflectidos nestas contas e
pretenden que se aprobe este ingreso, co cal non temos claro cal é o
seu obxectivo ó respecto, pretenden aprobar estas contas ou pretenden
devolverlle  o  diñeiro  ós  veciños  e  veciñas  cobrado  pola  taxa  de
saneamento; e ademais estas contas explican que os beneficios, que
recollen máis de 125.000 euros, vanse destinar á mesma empresa, cando
o lóxico sería que se empregasen para devolverlle ese diñeiro ós
veciños  e  veciñas  desta  cidade.  Se  vostedes  queren  actuar  con
coherencia,  nós  ofrecémoslles  o  noso  apoio  para  rexeitar  estas
contas. Devolver o recibo das taxa ós veciños e veciñas e desenvolver
unha  auditoría  sobre  esas  mesmas  contas  da  empresa,  tal  e  como
propuxemos nunha moción que se aprobou no Pleno do mes pasado e que
parece de que non están moi convencidos.  Como digo, deberán explicar
moitas  destas  cuestións,  sobre  todo  porque  se  este  resultado,  o
resultado  destas  contas,  é  producto  dos  ingresos  pola  taxa  de
saneamento á que antes me refería e que deixa claro que os veciños e
veciñas desta cidade están a pagar máis do que custa o servizo e esto
o sorprendente non é que o diga eu, senón que o dixo o Sr. Langtry o
ano  pasado,  referíndose  ás  contas  do  ano  2013,  donde  dicía  que
“considero que é significativo que non haxa beneficios nas contas de
Emafesa, o cal implica que o custe do servizo non é maior do que
realmente custa”. Nesta situación o custe do servizo é maior do que
custa, porque estamos a obter beneficios e sobre todo porque, como
dicía, a empresa está a ingresar 800.000 euros por unha taxa de
saneamento cando o gasto que ten desenvolvido, vinculado a esta taxa,
é de 225.000 euros. Terán que explicar tamén se están de acordo con



que se incremente o gasto en publicidade un 80% respecto do ano
pasado e terán que explicar porque previo á aprobación destas contas
non teñen desenvolvido unha auditoría desas mesmas contas. Porque
ademais  de  que  esa  é  a  posición  do  BNG,  de  que  ademais  eso  o
aprobamos no anterior Pleno, esa era a súa postura o ano pasado, tal
e como expresaba o portavoz de Esquerda Unida en xullo do ano pasado
e  que  dicía  o  seguinte:  “Se  algún  día  Esquerda  Unida  ten
responsabilidades de goberno, unha das primeiras cuestións que imos
plantexar é unha auditoría seria das contas de Emafesa”. Pero é que
ademais dicía: “Nós poñemos en dúbida a auditoría destas contas e o
día que teñamos oportunidade vamos a ver estas contas como salen”. Eu
creo que teñen a oportunidade, co cal non entendo por que traen estas
contas a este Pleno. E, cando menos, eu creo, deberían dar unha
explicación.  Que  pretendan  aprobar  esto  sen  dar  unha  mínima
explicación sobre cal é a súa posición respecto destas contas, home,
eu creo que é un acto de cinismo. 

SR.  DÍAZ  DOCE:  En  primeiro  lugar,  respecto  da  cuestión  da
documentación e simplemente para aclarar, porque fun eu quen remitiu
esas contas estes días por correo electrónico, sen menoscabo de que
estivesen,  porque  así  o  comprometín  nunha  reunión  que  tivemos  a
semana pasada, sen menoscabo de que estivesen a disposición de todos
os  grupos  pois  no  departamento  do  concello,  correspondente,  pois
dende que se anunciou pois o tema das contas xa no Pleno pasado. O
sea, levan todo o mes a disposición dos grupos en Intervención. En
todo caso, respecto da posición vou aclarar dúas cousas, en primeiro
lugar a posición do grupo Socialista respecto da taxa da depuración e
da xestión da Emafesa é clara, en todo caso sería independente do
voto das contas, toda vez que estamos falando dunhas contas que, en
todo caso, o que fan é reflexar unha serie de xestións coas que
podemos estar en desacordo. En todo caso e tamén para clarexar, toda
vez que son unhas contas referidas a un período no que se produciron
unha  serie  de  circunstancias  coas  que  nos  temos  manifestado
claramente en contra e toda vez que non semella que o control público
desa entidade durante o ano 2014 e seguramente noutros pasados fose
todo  o  estricto  que  cumprise  ser  para  que  puidésemos  ter  todos
garantías de que as contas non só están ben formuladas dende o punto
de vista contable, senón que son realmente reflexo ou polo menos, xa
digo, ter esa garantía de que son reflexo da situación real e toda
vez que están formuladas nun período previo a entrada á toma de
posesión deste goberno e que quen firman son todos os membros do
Consello  de  Administración,  que  formaban  parte  do  Consello  de
Administración  anteriormente,  que  están  sentados  na  bancada  de
enfrente, anuncio que o voto do grupo Socialista a estas contas é un
voto negativo. Nada máis.

SR. FREIRE FAJARDO: Hola, buenos días. Primero, indicar al Sr.
Rivas que yo creo que se equivoca en cuanto a que las cuentas no
estuvieron a disposición de todos los grupos municipales en tiempo y
forma.  Desde  el  momento  que  esta  cuenta  pertenecía  a  la  Cuenta
General, la Cuenta General estuvo a disposición en Intervención de
todos los grupos municipales con los quince días de antelación. Si no
se trató en la Comisión Especial de Cuentas, que se convocó para
dictaminar dicha Cuenta General, fue porque yo no considero que tenga



que presentarla yo y tampoco porque nadie hizo absolutamente ningún
comentario al respecto.

Por la parte de Ferrol en Común también anunciamos que vamos a
votar en contra de estas cuentas, un poco reiterando lo que acaban de
decir en el PSOE, pues si bien la aprobación de estas cuentas pueda
parecer que tan solo significa que el aspecto contable está correcto,
no podemos olvidarnos de que estas son así porque llevan consigo una
gestión con la que no podemos estar más en desacuerdo. Cuestiones
como la dudosa dotación de fondos recogidos en el apartado F) de la
memoria y sobre todo de la tasa de depuración de aguas residuales,
pues hacen que nuestro voto tenga que ser en contra.

SR.  LANGTRY  CAÍNZOS:  Gracias,  Sr.  alcalde.  Nuestro  voto
lógicamente es a favor, ya que corresponde a la gestión realizada por
el gobierno anterior en el ejercicio 2014. Decir que las cuentas
reflejan, como marca la auditoría favorable realizada como se hace
todos  los  años  y  con  los  informes  favorables  de  la  Intervención
municipal, con lo cual es el requisito formal de la aprobación de las
cuentas que reflejan la gestión realizada a lo largo del año 2014. En
esta gestión, que salen unas cuentas con un beneficio, recogen las
pérdidas de los ejercicios anteriores. O sea, aquí lo que no podemos
es tener una empresa, lógicamente, que siempre dé pérdidas. Al final
si da pérdidas porque las tarifas no se suben o por cualquier otra
cuestión relativa al concello, lógicamente lo que va a pasar es que
con fondos municipales habrá que compensar eso. Entonces, si miramos
la evolución de los últimos seis años de la Empresa Municipal, de
EMAFESA,  lo  que  vemos  es  que  se  equilibran  las  pérdidas  en  los
últimos seis años con los beneficios. En cualquier caso, en caso de
que sí hubiese beneficios, el beneficio sería también para la ciudad
de Ferrol porque el beneficio va a incrementar el mayor canon, como
aportación al mayor canon concesional en un 75% de esa parte de
beneficios  y,  del  25%  restante,  el   51%  sería  ingreso  municipal
también, que nunca se ha dado el caso, pero, bueno, que esta sería un
poco la fórmula. En cualquier caso, animar al gobierno y a sus socios
que voten a favor si quieren y si no que lo hagan para las próximas
ocasiones,  porque  tienen  un  montón  de  oportunidades  por  delante.
Ahora  critican  lo  que  hasta  ahora  se  hizo,  que  fue  gestionar
adecuadamente la gestión del agua y la puesta en funcionamiento,
después de más de veinte años, del servicio de depuración a un coste
muy inferior a nuestros vecinos limítrofes y muy inferior al de otros
municipios gallegos y lo que tienen es un montón de oportunidades y
de cumplir esos compromisos de remunicipalizar el servicio, de bajar
las tarifas, de reducir el coste de saneamiento y de conseguir que el
resto de ayuntamientos de la ría paguen el agua por lo menos al mismo
precio que nos la están cobrando al resto de ferrolanos y por eso les
animo y van a encontrar nuestro apoyo en algunas de estas cosas.
Muchas gracias.

SR. RIVAS RICO: Grazas, Sr. alcalde. Eu, insisto, eu creo que o
seu  é  un  talento  innato  e  o  feito  de  pertencer  a  organizacións
estatais debe ser unha especie de talento innato, porque a mesma
escusa  que  poñía  o  Partido  Popular  é  a  que  poñen  vostedes.  A
documentación estaba a disposición de todos os grupos municipais na
Secretaría Xeral. Como digo, esto non pode ser aprendido, esto ten



que ser innato. O certo é que vostedes levan a aprobar unha conta
xeral, pero o procedemento administrativo é independiente, co cal o
normal sería que vostedes fixeran un debate independiente na mesma
Comisión e o lóxico sería que o fixeran vostedes que son o goberno e
quen toma a iniciativa tanto para debatilo en Comisión como para
debatilo  no  Pleno.  E  o  certo  ademais  é  que  cando  vostedes  nos
remitiron a información relativa á Conta Xeral non se incluían as
contas de Emafesa senón que foron remitidas ó longo desta semana,
como xa dixen na miña intervención anterior. Eu unicamente dicir que
considero que tal como decía o señor Díaz a situación é real, claro
que é real, e recolle unhas decisións e unhas accións desenvolvidas ó
longo do mandato anterior, ó longo do ano pasado pero que teñen
implicacións neste mandato e neste ano. E especificamente o que ten
que ver con esa taxa de saneamento e se, como dicía, se inclúen uns
ingresos de preto de oitocentos mil euros para os que é necesario que
se  tome  algunha  determinación  para  que  se  devolva  ós  veciños  e
veciñas desta cidade. E quixéramos saber cal é esa decisión que se
vai tomar por parte deste goberno municipal, cando se van a devolver
estes oitocentos mil euros, e cómo se vai a facer. En todo caso, nós
reiterar o noso voto negativo a estas contas e a necesidade de que
esto se faga de maneira inmediata ademais de que se anule o convenio
específico que provoca que sexamos os veciños e veciñas desta cidade
os que teñamos que asumir o custe dunha infraestructura de carácter
estatal.

6.DAR CONTA DA DESIGNACIÓN DO CONCELLEIRO BRUNO JOSÉ DÍAZ DOCE
EN RÉXIME DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, CON RESPONSABILIDADE DE GOBERNO
CON DATA 3 DE AGOSTO DE 2015.- Examinada a resolución de 3 de agosto
de 2015, que textualmente di: “No uso das atribucións que me confire
o artigo 9.2 do Regulamento Orgánico desta Corporación, ao abeiro do
establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, na súa redacción dada pola Lei 14/2000, do 29
de decembro, resolvo:

Primeiro.-  Designar  concelleiro  en  réxime  de  dedicación
exclusiva, con responsabilidade de goberno a don Bruno José Díaz
Doce, do grupo municipal Socialista.

Segundo.-  O  réxime  retributivo  e  demais  condicións  será  o
aprobado polo Excmo. Concello Pleno en sesión de data 2 de xullo de
2015  para  os  concelleiros/as  con  dedicación  exclusiva,  con
responsabilidade de goberno.

Terceiro.-  A  dedicación  exclusiva  implicará  o  réxime  de
incompatibilidades previsto nas disposicións vixentes.

Cuarto.- Do presente decreto darase conta ao Pleno municipal e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia.”

A Corporación deuse por enterada.

7.DAR CONTA DO NOMEAMENTO DE JUAN MARTÍNEZ GARCÍA COMO PERSOAL
EVENTUAL NO POSTO DE XEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA, CON DATA DE TOMA
DE POSESIÓN DO 18 DE AGOSTO DE 2015.- Examinada a resolución de data



17 de agosto de 2015, que textualmente di: “O pasado 30 de xullo de
2015 o Pleno do Concello de Ferrol acordou aprobar a relación de
postos de  traballo de persoal eventual así como a aprobación inicial
da modificación do anexo de persoal que contén o vixente orzamento
xeral en canto ao persoal eventual. 
O persoal eventual ven definido no artigo 12 do Estatuto Básico do
Empregado Público (Lei 7/2007, de 12 de abril) como aquel que, en
virtude  de  nomeamento  e  con  carácter  non  permanente,  só  realiza
funcións expresamente calificadas como de confianza ou asesoramento
especial.
Enténdense por funcións de confianza ou asesoramento especial aquelas
nas cales concorran as seguintes circunstancias: 
a) Asesoramento vinculado ao desempeño e á formulación de estratexias
e propostas de actuación ou difusión no ámbito das competencias da
autoridade  que  efectuou  o  nomeamento,  ou  apoio  que  supoña  unha
colaboración de carácter reservado. 
b) Especial dedicación e dispoñibilidade horaria.
O  persoal  eventual  en  ningún  caso  pode  realizar  actividades
ordinarias  de  xestión  ou  de  carácter  técnico,  nin  ningunha  das
funcións que corresponden ao persoal funcionario de carreira, polo
que tampouco cabe clasificar como persoal eventual plazas de natureza
funcionarial.
No ámbito local, a Lei reguladora de Bases de Réxime Local (Lei
7/1985, de 2 de abril) os contempla, en similares termos, entre o
persoal ao servizo das Corporacións locais no seu artigo 89.
Ao persoal eventual é de aplicación, no que sea axeitado á natureza
da súa condición, o réximen xeral dos funcionarios de carreira.
O desenvolvemento desta figura recóllese no artigo 104 LBRL, que
establece que o número, características e retribucións do persoal
eventual será determinado polo Pleno de cada Corporación ao comezo do
seu mandato. Estas determinacións só poderán modificarse con motivo
da aprobación dos orzamentos anuais.
O anexo de persoal contén relación valorada do personal funcionario,
laboral  e  eventual  que  xustifica  a  suficiencia  do  crédito
orzamentado, e comprende 10 postos, entre as que se atopan un Xefe de
Gabinete de Alcaldía cunhas retribucións anuais de 33.000,00 € (en 14
mensualidades). 
Cúmplense os límites establecidos na Lei 27/2013 de Racionalización e
sostenibilidade dea Administración local (en adiante LRSAL) en canto
ás  dotacións  de  postos  de  traballo  cuxa  cobertura  corresponda  a
persoal eventual nas Entidades Locais. 
Según esto, considérase que existe crédito adecuado e suficiente no
programa 9121 do Orzamento en vigor.
O nomeamento e cese destes funcionarios é libre e corresponde ao
Alcalde (art. 104.2 LBRL), e cesan automaticamente en todo caso cando
se produza o cese ou expire o mandato deste.
O nomeamento debe publicarse no Boletín Oficial da Provincia.

Por todo isto proponse á Alcaldía a adopción do seguinte acordo



1.-  Nomear  con  efectos  da  toma  de  posesión  a  don  Juan  Martínez
García, persoal eventual no posto de Xefe Gabinete de Alcaldía.
2.- A persoa nomeada poderá ser destituída ou separada libremente
pola Alcaldía en calquera momento do mandato da actual corporación.
En calquera caso, este persoal eventual será separado automaticamente
cando se produza o cesamento ou expire o mandato da autoridade á que
presten a súa función de confianza ou asesoramento.
3.  Que  se  faga  público  este  nomeamento  no  Boletín  Oficial  da
Provincia, con especificación do réxime de retribucións e dedicación.
4. Que se lle dea conta ao Pleno na primeira sesión que leve a cabo.”

A Corporación deuse por enterada.

8.DAR CONTA DO NOMEAMENTO DE GERMÁN COSTOYA CASAS, COMO PERSOAL
EVENTUAL NO POSTO DE XERENTE DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS E OBRAS,
CON DATA DE TOMA DE POSESIÓN DO 18 DE AGOSTO DE 2015.- Examinada a
resolución de data 17 de agosto de 2015, que textualmente di: “O
pasado 30 de xullo de 2015 o Pleno do Concello de Ferrol acordou
aprobar a relación de postos de   traballo de persoal eventual así
como a aprobación inicial da modificación do anexo de persoal que
contén o vixente orzamento xeral en canto ao persoal eventual. 
O persoal eventual ven definido no artigo 12 do Estatuto Básico do
Empregado Público (Lei 7/2007, de 12 de abril) como aquel que, en
virtude  de  nomeamento  e  con  carácter  non  permanente,  só  realiza
funcións expresamente calificadas como de confianza ou asesoramento
especial.
Enténdense por funcións de confianza ou asesoramento especial aquelas
nas cales concorran as seguintes circunstancias: 
a) Asesoramento vinculado ao desempeño e á formulación de estratexias
e propostas de actuación ou difusión no ámbito das competencias da
autoridade  que  efectuou  o  nomeamento,  ou  apoio  que  supoña  unha
colaboración de carácter reservado. 
b) Especial dedicación e dispoñibilidade horaria.
O  persoal  eventual  en  ningún  caso  pode  realizar  actividades
ordinarias  de  xestión  ou  de  carácter  técnico,  nin  ningunha  das
funcións que corresponden ao persoal funcionario de carreira, polo
que tampouco cabe clasificar como persoal eventual plazas de natureza
funcionarial.
No ámbito local, a Lei reguladora de Bases de Réxime Local (Lei
7/1985, de 2 de abril) os contempla, en similares termos, entre o
persoal ao servizo das Corporacións locais no seu artigo 89.
Ao persoal eventual é de aplicación, no que sea axeitado á natureza
da súa condición, o réximen xeral dos funcionarios de carreira.
O desenvolvemento desta figura recóllese no artigo 104 LBRL, que
establece que o número, características e retribucións do persoal
eventual será determinado polo Pleno de cada Corporación ao comezo do
seu mandato. Estas determinacións só poderán modificarse con motivo
da aprobación dos orzamentos anuais.
O anexo de persoal contén relación valorada do personal funcionario,
laboral  e  eventual  que  xustifica  a  suficiencia  do  crédito
orzamentado, e comprende 10 postos, entre as que se atopan un Xerente



de Urbanismo, Infraestuturas e Obras, cunhas retribucións anuais de
33.000,00 € (en 14 mensualidades). 
Cúmplense os límites establecidos na Lei 27/2013 de Racionalización e
sostenibilidade dea Administración local (en adiante LRSAL) en canto
ás  dotacións  de  postos  de  traballo  cuxa  cobertura  corresponda  a
persoal eventual nas Entidades Locais. 
Según esto, considérase que existe crédito adecuado e suficiente no
programa 9121 do Orzamento en vigor.
O nomeamento e cese destes funcionarios é libre e corresponde ao
Alcalde (art. 104.2 LBRL), e cesan automaticamente en todo caso cando
se produza o cese ou expire o mandato deste.
O nomeamento debe publicarse no Boletín Oficial da Provincia.

Por todo isto proponse á Alcaldía a adopción do seguinte acordo
1.- Nomear con efectos da toma de posesión a don  Germán Costoya
Casas,  persoal  eventual  no  posto  de  Xerente  de  Urbanismo,
Infraestruturas e Obras.
2.- A persoa nomeada poderá ser destituída ou separada libremente
pola Alcaldía en calquera momento do mandato da actual corporación.
En calquera caso, este persoal eventual será separado automaticamente
cando se produza o cesamento ou expire o mandato da autoridade á que
presten a súa función de confianza ou asesoramento.
3.  Que  se  faga  público  este  nomeamento  no  Boletín  Oficial  da
Provincia, con especificación do réxime de retribucións e dedicación.
4. Que se lle dea conta ao Pleno na primeira sesión que leve a cabo.”

Previa deliberación, a Corporación deuse por enterada.

DELIBERACIÓN

SR. REY VARELA: Sí sobre estos dous puntos de dar conta sen
entrar no fondo do asunto anunciar que o grupo municipal do Partido
Popular  os  ten  recurridos,  considera  que  o  prazo  establecido  na
modificación presupuestaria non se ten cumplido, polo tanto, dende o
noso  punto  de  vista  non  cumpre  coa  normativa  presupuestaria  do
Concello de Ferrol, non cumpre tampouco coa aprobación provisional da
Relación de Postos de Traballo, polo tanto no día de onte o temos
recurrido. Eu lles vexo sempre moi tranquilos coas suas decisións,
este grupo de verdade que non o está tanto pensando nos intereses de
Ferrol,  pero,  en  fin,  vostedes  parece  que  teñen  unha  maioría
suficiente  para  quitalo  adiante,  se  aquí  non  se  pode  arreglar,
desgraciadamente teremos que utilizar as vías para o seguimento das
accións de goberno establecidas na normativa vixente.

SR. SAS RÍO: Veremos el recurso que ha presentado el Partido
Popular y estudiaremos las alegaciones que tengais. Perdón? Se me
oye? Se me ha oído lo que he... perdón, que estudiaremos, veremos el
recurso que se ha presentado y estudiaremos las posibilidades que hay
para resolver ese conflicto. Simplemente resaltar, que creo que se lo
merece la ciudadanía, que el tema de los eventuales es un tema que
creo  que  se  está  enquistando  por  una  cuestión  absolutamente
burocrática,  por  una  cuestión  que  creo  que  debe  saberlo  la
ciudadanía,  que  es  una  cuestión  simplemente  de  una  plantilla



informática  que  ha  provocado  este  conflicto  y  creo  que  debe  de
conocerlo la ciudadanía. De todas maneras atenderemos al recurso que
presenta el Partido Popular.

SR. REY VARELA: Sí señor Sas, yo no creo que las normativas en
materia  presupuestaria  y  las  normativas  en  la  elaboración  de  la
Relación de Puestos de Trabajo sean temas burocráticos, son garantías
para todos los ciudadanos y creemos que esas garantías tienen que
cumplirse por parte de los gobiernos, ya digo, no voy a reproducir
debates anteriores, no tiene sentido y menos con dos nombramientos
concretos, para no, obviamente generar ese enquistamiento del que
usted estaba hablando pero desde luego, ya digo, nosotros creemos que
la normativa en materia presupuestaria hay que cumplirla guste o no
guste y la normativa en la elaboración de unha Relación de Puestos de
Trabajo también hay que cumplirla. En ese sentido va precisamente
nuestro recurso, en todo caso, ya digo, tendrán ocasión de poder
estudiarlo y de traerlo proximamente al Pleno como preceptivamente
van a tener que hacer.

SR.  SAS  RÍO:  Muy  bien,  estudiaremos  las  alegaciones  y
responderemos en su momento. Primero tendremos que verlo.

9.  DAR  CONTA  DA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DA  “ORDENANZA  DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS ADAPTADA Á VIXENTE LEXISLACIÓN EN
MATERIA  DE  REHABILITACIÓN,  REXENERACIÓN  E  RENOVACIÓN  URBANAS”.-
Examinada a proposta que eleva a Concelleira Delegada da área de
Urbanismo, Medio Ambiente e Servizos, que textualmente di: “Con data
do 31.07.2015, o Xefe de Servizo de Urbanismo e Infraestruturas por
substitución, emitiu o seguinte informe sobre o asunto:
“I. Con data 20.02.2015 o Concelleiro delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo, Servizos e Seguridade de urbanismo formulou a seguinte
proposta de acordo ao Pleno:
“Con data do 05.01.2015, o Xurista de Urbanismo emitiu o seguinte
informe, conformado pola Secretaría Xeral:
“A  instancias  do  Concello  redactouse  a  ordenanza  de  inspección
técnica de edificacións adaptada á vixente lexislación en materia de
rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
O  artigo  9  da  LOUG  (Lei  9/2002,  de  30  decembro  de  Ordenación
Urbanística e Protección do medio rural de Galicia), e en similares
termos o artigo 9 do RDL.2/2008 do 20 de xuño polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei do Solo, obrigan aos propietarios de toda
clase  de  terreos,  construcións,  edificacións  e  instalacións  a
destinalos  aos  usos  permitidos  polo  planeamento  urbanístico  e
mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade,
ornato público e habitabilidade segundo o seu destino e con arranxo
ás  normas  de  protección  do  medio  ambiente,  do  patrimonio  e  da
rehabilitación. 
O  artigo  200  da  Lei  9/2002,  do  30  de  decembro,  de  ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA), determina
o deber dos concellos galegos de regular mediante ordenanza municipal
a obriga de inspección periódica das edificacións para determinar o
seu estado de conservación. 



O Concello-Pleno de Ferrol, na súa sesión de data 26/11/2009, aprobou
a  ordenanza  municipal  de  Inspección  Técnica  de  Edificacións  do
Concello de Ferrol (ITE), xunto cos seus anexos, que foi publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña de data 15/01/2010.
Dende a aprobación da Ordenanza reguladora da ITE do Concello de
Ferrol,  producíronse  unha  serie  de  cambios  lexislativos  que  fan
necesaria unha adaptación e reestruturación da Ordenanza consonte coa
regulación  vixente  e  cos  criterios  do  lexislador,  clarificando  e
dotando  de  maior  seguridade  xurídica  aos  usuarios  do  mercado
inmobiliario facilitándolles os medios necesarios para o cumprimento
das novas esixencias.
As principais modificacións son as derivadas da regulación básica
estatal contida na  Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación,
rexeneración  e  renovación  urbanas  (en  adiante  LRRRU)  e  no  Real
Decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan estatal de
fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a
rexeneración  e  renovación  urbanas,  2013-2016,  que,  en  síntese,
determinan que:
-  O  obxecto  da  Ordenanza  de  Inspección  Técnica  ou  periódica  das
Edificacións será non só a determinación do estado de conservación
das  edificacións,  senón  tamén  para  os  edificios  de  tipoloxía
residencial  colectiva  a  xustificación  do  cumprimento  da  normativa
vixente sobre accesibilidade universal e a determinación do grao de
eficiencia enerxética do inmoble.
Estas  normativas  esixen  que  ditas  certificacións  enerxéticas  se
acheguen cando a vivenda se poña en venda ou aluguer, co obxecto de
acadar unha maior transparencia do mercado inmobiliario, unha maior
información para os propietarios e un menor custo na súa emisión. 
- O informe de ITE adáptase na súa denominación, contido e estrutura
ao novo “Informe de Avaliación dos Edificios” cuxa regulación básica
e modelo se contén na Lei 8/2013 e no RD 233/2013 respectivamente.
- O RD 233/2013 establece o novo impreso normalizado do “Informe de
Avaliación das Edificacións” que, ademais de dispor das novas fichas
xurídicas e técnicas da edificación, estrutúrase en tres partes:
Parte I: Avaliación do estado de conservación
Parte  II:  Avaliación  das  condicións  básicas  de  accesibilidade
universal
Parte III: Certificado de Eficiencia Enerxética
É  por  todo  elo,  que  estas  modificacións  derivadas  da  regulación
básica estatal, fan necesaria a aprobación dunha ordenanza reguladora
da inspección técnica das edificacións adaptada á vixente lexislación
en materia de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
O procedemento para a aprobación da Ordenanza é o previsto no artigo
49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime
Local:
-Aprobación inicial polo Pleno
-Información pública e audiencia aos interesados polo prazo mínimo de
trinta días para a presentación de reclamacións e suxerencias.
-Resolución de tódalas reclamacións e suxerencias presentadas dentro
de prazo e aprobación definitiva polo Pleno.
No caso de non ter presentada ningunha reclamación ou suxerencia,
enténdese definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.



De acordo co artigo 70.2 da Lei de Bases do Réxime Local, o texto
definitivo da Ordenanza será publicado no BOP e non entrará en vigor
ata que transcorran 15 días dende a súa total publicación no mesmo.
Con  carácter  previo  á  súa  aprobación  inicial  do  Pleno  deberá
ditaminarse pola Comisión Informativa.
Polo exposto infórmase favorablemente a presente ordenanza para a súa
aprobación inicial no Pleno do Concello.”
Exposto o que antecede, propoño ao CONCELLEIRO DELEGADO DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS E CONTRATACIÓN, para a súa elevación ao Concello en
Pleno,  previo  ditame  da  Comisión  Informativa,  a  adopción  dos
seguintes acordos:
-Aprobar  inicialmente  a  “Ordenanza  de  inspección  técnica  de
edificacións  adaptada  á  vixente  lexislación  en  materia  de
rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas”
-Acordar  a  apertura  da  información  pública  e  audiencia  dos
interesados  polo  prazo  de  trinta  días  para  a  presentación  de
reclamacións e suxerencias”
II. A Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos e Seguridade,
na súa sesión celebrada en data 18/02/2015, ditaminou favorablemente
a proposta.

III. O Excmo. Concello Pleno, na súa sesión ordinaria celebrada o
26/02/2015, acordou aprobar inicialmente a “Ordenanza de inspección
técnica de edificacións adaptada á vixente lexislación en materia de
rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas” e abrir un período
de  información  pública  por  trinta  días  para  a  presentación  de
reclamacións e suxerencias.
IV.  No  Boletín  Oficial  da  Provincia  de  A  Coruña  nº  60,  de  data
31/03/2015,  publicouse  o  edito  de  aprobación  inicial  de  dita
Ordenanza.
V. Segundo consta no certificado do Secretario Xeral do Concello de
Ferrol de data 09/07/2015, consultado o Libro Rexistro de Entrada de
Documentos, entre as datas 1 de abril e o 7 de xullo de 2015, ambas
inclusive,  non  consta  expresamente  que  tivese  entrada  ningunha
alegacións neste Concello, en relación á dita ordenanza.
De conformidade co exposto e, en virtude do previsto no artigo 49 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local,
enténdese definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional ao
non ter sido presentada ningunha reclamación ou suxerencia.
Xa  que  logo,  enténdese  definitivamente  aprobada  a  “Ordenanza  de
inspección técnica de edificacións adaptada á vixente lexislación en
materia de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas”, cuxa
aprobación inicial foi acordada polo Pleno na súa sesión ordinaria de
data 26/02/2015, ao non ter sido presentada ningunha reclamación ou
suxerencia durante o período de información pública.
Polo  exposto,  PROPOÑO  á  Concelleira  delegada  titular  da  área  de
Urbanismo,  Medio  Ambiente  e  Servizos,  para  a  súa  elevación  ao
Concello en Pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción
do seguinte acordo:
- “Dar conta da aprobación definitiva da “Ordenanza de inspección
técnica de edificacións adaptada á vixente lexislación en materia de
rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas”, cuxa aprobación



inicial  foi  acordada  polo  Pleno  na  súa  sesión  ordinaria  de  data
26/02/2015,  ao  non  ter  sido  presentada  ningunha  reclamación  ou
suxerencia durante o período de información pública.”
Con data do 05.08.2015, a Comisión Informativa de Medio Ambiente,
Urbanismo, Servizos, Obras e Seguridade, ditaminou favorablemente a
proposta.
É por elo, que SE PROPÓN AO CONCELLO EN PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE
ACORDO:
- “Dar conta da aprobación definitiva da “Ordenanza de inspección
técnica de edificacións adaptada á vixente lexislación en materia de
rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas”, cuxa aprobación
inicial  foi  acordada  polo  Pleno  na  súa  sesión  ordinaria  de  data
26/02/2015,  ao  non  ter  sido  presentada  ningunha  reclamación  ou
suxerencia durante o período de información pública.”

Previa deliberación, a Corporación deuse por enterada.

DELIBERACIÓN

SR. RIVAS RICO: Ben, non sei se van vostedes a comentar algo,
se non, en todo caso nós é expoñer a nosa posición respecto desta
ordenanza tal como temos feito, creo que foi neste mesmo ano no mes
de febreiro e é a necesidade de que esta ordenanza vaia acompañada
dun programa de axudas e de subvencións para que poida desenvolverse
por parte dos veciños e veciñas desta cidade, sobre todo tendo en
conta que o plan estatal así o recolle, unha liña de axudas para este
fin  e  cando  vostedes  agora  mesmo  xa  teñen  habilitado  ese  plan,
habilitaranno no anterior mandato, ese plan 2013-2016, coméntolles
que 2013-2016 non era o período de aprobación do plan senón o período
de vixencia, quédalles un ano e pouco para poder habilitar estas
axudas. Eu creo que é fundamental que esto se poida facer e mais
cando  existe  o  programa  específico  para  que  así  se  faga.  Seguir
desenvolvendo  ordenanzas  que  despois  non  teñen  unha  aplicación
práctica  ou  que  non  se  poden  desenvolver  neste  Concello  ou  que
existen graves dificultades para os veciños e veciñas desta cidade
para que así poida acontecer, non creo que sexa o mellor camiño e non
creo  que  deba  ser  a  liña  coa  que  deba  continuar  este  goberno
municipal actual.

SRA FERNÁNDEZ LEMOS: La aprobación definitiva de la ordenanza
de inspección de edificios, bueno, es el resultado de una aprobación
inicial que se efectuó en febrero de este año en un pleno ordinario y
es el resultado de la aplicación de la legislación vigente, la ley
nos obliga a tener una ordenanza de inspección técnica de edificios
para promover el mantenimiento de los mismos. Entiendo que las ayudas
necesarias para la aplicación de la ordenanza pues son también objeto
de  las  prioridades  de  este  gobierno  pero  entiendo  que  es
independiente  a  la  aprobación  de  la  misma.  El  mantenimiento  de
nuestro patrimonio es indispensable, estamos dando cobertura legal a
una situación de aplicación desde el bando de mayo de 2014 de una
ordenanza existente que no se adaptaba a la ley y creemos que es un
procedimiento necesario para seguir el curso de la ley.



SR. EVIA PÉREZ: Simplemente pues para recordar en la linea de
lo que decía ahora la señora Lemos. Había una ordenanza de la ITE
aprobada por un gobierno socialista y esta ordenanza aprobada por el
gobierno anterior recoge toda la nueva legislación que se aprobó en
los años anteriores. Por eso, y además recordar que se aprobó en
febrero inicialmente y no se presentó ninguna alegación, por lo que
entiendo que además es una cuestión de obligado cumplimiento, tener
nuestra ordenanza, que aparte de lo que recogía, las competencias de
la  anterior  ordenanza  de  la  ITE,  pues  también  vela  por  el
cumplimiento  en  condiciones  de  accesibilidad  y  de  eficiencia
energética.

SR. RIVAS RICO: Ben, unicamente dicir que o que agora entenden
que  debe  ser  un  proceso  independente  en  febreiro  deste  ano
consideraban que debería formar parte desta ordenanza. O feito de que
haxa axudas e subvencións para que os veciños e veciñas desta cidade
poidan desenvolver estas inspeccións, co cal nós seguimos a manter a
nosa postura e en todo caso reclamámoslles certa coherencia respecto
ás cousas que pretenden aprobar neste Pleno.

10.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DAS  DÚAS  FESTIVIDADES  LOCAIS  NO
CONCELLO DE FERROL PARA O ANO 2016.- Examinada a proposta que eleva o
Concelleiro  Delegado  de  Cultura,  que  textualmente  di:  “Con  data
27/07/2015 recibiuse no rexistro xeral do Concello un comunicado da
Consellería de Traballo e Benestar (Xefatura Territorial da Coruña)
no que se solicita o envío da proposta do Concello de Ferrol das dúas
festividades  de  carácter  local  para  o  ano  2016,  de  natureza
retribuída e non recuperable.
De  conformidade  co  disposto  no  artigo  37.2  do  Estatuto  dos
Traballadores  e o  artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de
xullo, sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e
descansos e logo de ver a proposta do concelleiro delegado de Cultura
e o ditame favorable da Comisión informativa de Cultura de data 7 de
agosto  de  2015,  proponse  ao  Excmo.  Concello  Pleno  a  adopción  do
seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar as seguintes dúas festividades locais no Concello
de Ferrol para o ano 2016 :

1. 7 de xaneiro (San Xiao)
2. 28 de marzo (Nosa Sra. De Chamorro/Luns de Pascua)

Segundo.-  Remitir  o  presente  acordo  á  Consellería  de  Traballo  e
Benestar (Xefatura Territorial da Coruña).”

Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por
maioría de vinte e tres votos a favor correspondentes ós sres./as.
membros dos grupos Ferrol en Común, Socialista, Popular e Ciudadanos
e dúas abstencións, correspondentes ós sres./as. membros do Bloque
Nacionalista Galego, acordou aprobar a proposta transcrita.

DELIBERACIÓN

SR.  BASTERRECHEA  LÓPEZ:  A  instancias  da  Consellería  de
Traballo  e  Benestar  traemos  á  aprobación  deste  Pleno  as  dúas



festividades  locais  que  nos  corresponde  sinalar  que  serían,
continuando co que ata agora é costume habitual na cidade, o 7 de
xaneiro, San Xiao, e o 28 de marzo, nosa Señora de Chamorro. Dende
logo tamén queremos anunciar que entendemos que estas festividades
posiblemente necesiten un repaso e que, polo tanto, levaremos en
vindeiras lexislaturas, dende xa, ós distintos colectivos, estamentos
e ferramentas de participación cidadá a posibilidade mudar algunha
destas festividades. Pero o certo é que no seu día foron fruto de
acordos que van máis aló do que é o goberno municipal, as mantemos e
anunciamos a intención do goberno de revisar estas dúas festividades.

SRA.  ESPIÑEIRA  GONZÁLEZ:  Eu  despois  da  intervención  do
Concelleiro de Cultura pouco máis que engadir porque compartimos esta
idea de reformular a forma de enmarcar estes festivos. Simplemente
gustaríame matizar un punto que recolle a proposta das festividades
que tedes diante, que di que esta proposta se fai co ditame favorable
da Comisión Informativa de Cultura de data do 7 de agosto de 2015.
Simplemente  comentar  que  esto  non  é  exactamente  así  porque  na
Comisión de Cultura o concelleiro xa nos comentou que non había tempo
a modificar estas datas, que era moi xusto, entón simplemente na
Comisión aínda que se falou da posibilidade de no futuro mudalas non
se nos deu esa opción e non é algo que votamos. Entón simplemente
matizar iso.

SR.  BASTERRECHEA  LÓPEZ:  A  verdade  non  me  lembro  da
circunstancia exacta pero asumo o posible erro pero en calquer caso
volvo  a  insistir  agora  e  o  momento  de  dar  conformidade  ou  non
conformidade e polo menos entendíamos que das posicións era o que
había, si é así pido disculpas pero en calquer caso agora é cando vai
procederse a esa... que é cando realmente ten validez, cando se vai
proceder a esa votación. Volvo a insistir, para nós é necesario unha
revisión destas datas, revisión que esixe un tempo porque esixe unha
interlocución con os estamentos, volvo a insistir, da ferramenta de
participación cidadá, lembrar que para este goberno a participacion é
un  aspecto  fundamental  e  qué  menos  que  levar  unha  cuestión  tan
importante como é as festividades a esas ferramentas.

SRA. ESPIÑEIRA GONZÁLEZ: Brevemente, matizar simplemente que
entendo o que di o concelleiro e comparto pero que simplemente nós
neste punto en concreto hoxe ímonos a abster porque consideramos que
é unha decisión desde o Concello, desde o goberno, por eso a nosa
postura neste ano en concreto vai ser a abstención.

11.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DA  MODIFICACIÓN  DO
REGULAMENTO ORGÁNICO DO CONCELLO DE FERROL.- Examinada a proposta que
eleva  o  Concelleiro  Delegado  da  área  de  Participación,  Novas
Tecnoloxías e Normalización Lingüística, que textualmente di: “
O  Pleno  do  Concello  de  Ferrol  aprobou  na  súa  sesión  de  data
30/07/2015 unha moción do  Grupo municipal do BNG para recuperar a
normalidade democrática no Concello de Ferrol.

O punto segundo da moción aprobada di: “O Pleno do Concello de Ferrol
acorda suprimir o límite de mocións, e os tempos de intervención
impostos  aos  grupos  municipais,  por  sesión  plenaria,  e  insta  ao



Goberno Local a desenvolver, de inmediato os trámites administrativos
precisos para facer efectiva esta medida mediante a modificación do
Regulamento Orgánico do Concello”.

En cumprimento do punto segundo do dito acordo plenario, e vistos os
informes que figuran no expediente, e de conformidade co procedemento
regulado no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora das
Bases  do  Réxime  Local,  e  logo  do  ditame  favorable  da  Comisión
Informativa  de  Participación  Cidadá,  como  Concelleiro  delegado  da
área de Participación, Novas Tecnoloxías e Normalización Lingüística
propóñolle ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Aprobar  inicialmente  a  modificación  do  Regulamento
Orgánico do Concello de Ferrol do seguinte tenor literal:

1.-  Suprimir  o  segundo  parágrafo  do  artigo  97.2  do  Regulamento
engadido  por  acordo  plenario  de  data  26/07/2012  (BOP  nº  152  de
10/08/2012)  e que di así:
“A intervención normal de cada Grupo non excederá de 5 minutos.
Non obstante naqueles temas que pola súa importancia e complexidade
así o requiran, ou a petición de calquera portavoz, o presidente
notificará ó Pleno a duración das intervencións antes de comezar
estas, e velará que todas teñan idéntica duración. O segundo turno
terá unha duración máxima do 50% do primeiro turno. Ambos turnos
poden ser acumulados nun só”.

2.- Suprimir os dous últimos parágrafos do artigo 104 do Regulamento
engadidos  por  acordo  plenario  de  data  26/07/2012  (BOP  nº  152  de
10/08/2012) e que din así:
“O número máximo de mocións por grupo en cada unha das sesións será
de dous, sendo seis o número máximo de mocións a presentar en cada
Pleno Ordinario”.
“Nos  casos  de  presentación  de  mocións  conxuntas  a  moción  se  lle
computaría ó primeiro dos grupos propoñentes”.

Segundo.-  Someter a información pública o texto desta modificación
regulamentaria, por un prazo de 30 días, mediante publicación no
Boletín Oficial da Provincia para a presentación de reclamacións e
suxestións  ao  amparo  do  previsto  no  artigo  49  da  Lei  7/1985,
Reguladora das Bases do Réxime Local.”

Previa deliberación, a Corporación en votación ordinaria e por
maioría  de  catorce  votos  a  favor,  correspondentes  ós  sres./as.
membros dos grupos Ferrol en Común, Socialista, Bloque Nacionalista
Galego e Ciudadanos e once abstencións, correspondentes ós sres./as.
membros do grupo Popular, acordou aprobar a proposta transcrita.

DELIBERACIÓN

SR. MONTES CELEIRO: Seguindo o acordo do Pleno do día 30 de
xullo  dunha  moción  do  grupo  municipal  do  BNG  para  recuperar  a
normalidade democrática no Concello de Ferrol traemos a proposta de
suprimir o límite de mocións e os tempos de intervención impostos ós



grupos municipais por sesión plenario. A ese respecto como ben digo
traemos  inicialmente  a  modificación  do  Regulamento  Orgánico  do
Concello de Ferrol suprimindo o segundo parágrafo do artigo 97.2 e
suprimir os dous últimos parágrafos do artigo 104 do regulamento.

SR. REY VARELA: Sí, a verdade, é que é curioso un pleno con
tan poucos asuntos de xestión municipal, desde logo, son compensados
por  algo  tan  importante  como  recuperar  a  normalidade  democrática
dunha institución como esta. Pois eu lles direi unha cousa, serán o
primeiro goberno que modifique o Regulamento Orgánico do Concello de
Ferrol sen consenso, sen ningún tipo de consenso. Falamos que as
normas básicas das institucións deben ter unhos consensos amplos,
pois ben, esa modificación da que están falando, na que se rachou, ó
parecer, a normalidade democrática do Concello de Ferrol foi aprobada
por 21 de 25 membros desta Corporación. Logo non é verdade como
repiten tantas veces que o goberno que os precedeu abusou tanto da
maioría  absoluta,  que  por  certo,  ademais,  abusar  dunha  maioría
absoluta non é así porque é a representación dos cidadáns que votan
libremente  nunhas  eleccións  pero  non  o  fixo  nunca  e  temas
estratéxicos da cidade. E xa digo, o Regulamento Orgánico sempre se
modificou  con  amplios  consensos.  Vostedes  creen  que  é  unha  gran
contribución á democracia que non haxa unha mínima organización dos
funcionamentos  dos  plenos,  parécelles  un  gran  atentado  que  os
concelleiros teñan que organizarse para falar con uns tempos normais,
a nós parécenos que a mellora. Que a mellora porque a desorganización
de lugares como o Pleno o que acaba conducindo é precisamente a unha
anormalidade para o desenvolvemento da nosa xestión. Xa digo, nós non
vamos  a  facer  gran  historia  de  esto,  vostedes  teñen  a
responsabilidade de levalos, o noso voto a favor tampouco o van a
ter,  acabaran  vendo  as  consecuencias  deste  tipo  de  decisións,
acabarán vendo como non melloran demasiado o funcionamento normal dos
plenos, os cidadáns acabarán aburridos de volver a plenos nos que se
fala de todo menos dos asuntos importantes da cidade, encontrarse a
concelleiros en temas ideolóxicos que non teñen nada que ver coa
cidade, eso é o verdadeiramente importante no Pleno do Concello de
Ferrol. Por eso eu anuncio a nosa abstención e lamento que sexan o
primeiro goberno que racha un consenso de modificación do Regulamento
Orgánico do Concello de Ferrol.

SR. RIVAS RICO: Nós xa fixemos a nosa exposición deste punto
no anterior Pleno coa nosa proposta e quixera unicamente matizar
algunhas cuestións. En primeiro lugar consideramos que moito consenso
non había cando existían dúas organizacións políticas que rexeitaron
esa modificación que vostedes desenvolveron no anterior mandato e
tampouco considero que o feito de que se volva a unha situación
previa ó mandato do Partido Popular de maioría absoluta polo cal
podía desenvolver este tipo de medidas e outras máis, como digo, non
creo que esto provoque o caos porque senón parece como que este
Concello, esta Corporación Municipal só funcionou ó longo dos últimos
catro anos e que todo o periodo histórico foi unha especie de caos
permanente ata a chegada da maioría absoluta do Partido Popular. E
non creo que eso sexa así e non creo que fora beneficioso para os
veciños e veciñas desta cidade non só que as organizacións políticas



non puideran ter capacidade para debatir iniciativas en funcións das
necesidades desta cidade en cada un dos Plenos que se desenvolvían
neste  Concello,  que  houbera  unha  limitación  de  dúas  iniciativas
políticas en cada un deses plenos, que calquer persoa, organización
ou colectivo que quixera presentar unha iniciativa a debate neste
Pleno  Municipal  tivera  que  facelo  a  través  dunha  organización
política  e  que  por  tanto  moitas  veces  tivera  déficit  ou
imposibilidade de poder facelo e expresarse neste Pleno Municipal e
non creo que eso contribuise en nada á normalidade democrática deste
Concello.  Por  eso  creo  e  por  eso  consideramos  desde  o  Bloque
Nacionalista Galego que unha das primeiras medidas a tomar e que debe
tomar  esta  nova  Corporación  é  restituir  esa  normalidade,  a
posibilidade de poder debatir calquer tema durante o tempo que sexa
necesario ou ben acompañados dunha representación dunha organización
política que teña representación nesta Corporación.

SRA  SESTAYO  DOCE:  Simplemente  dende  o  grupo  Socialista,
obviamente, ademais de aprobar esta proposta que se trouxo dende o
goberno  e  recollendo  tamén  a  iniciativa  do  Bloque  Nacionalista
Galego,  bueno,  é  evidente  que  o  desprecio  con  que  fala  dende  o
Partido  Popular  de  algo  tan  importante  como  a  rexeneración
democrática, obviamente, a rexeneración democrático e o funcionamento
democrático  para  un  concello,  para  calquera  institución  que  se
precie. Lamento que dende a dereita non se respete ese principio que
é bastante mais importante que calquera cuestión de xestión, que
tamén as hai. E dende logo, en segundo lugar, bueno, este era un
compromiso  programático  do  goberno  respecto  á  eliminación  de
limitacións tanto no primeiro Pleno, que ese se cumpliu no primeiro
Pleno, tanto da limitación do aforo dos plenos como das limitacións á
hora de debatir todos aqueles temas que se consideren oportunos para
o mellor funcionamento da cidade e tamén da democracia. Polo tanto,
obviamente, pois é unha boa noticia a aprobación.

SR. MONTES CELEIRO: O Partido Popular igual que ten un prazo
regulamentario de 30 días para calquer reclamación que considere a
esta cuestión, tamén dicir que o tema dos consensos parece ser que
agora dende a oposición apelan a ese tipo de consensos cando dende o
goberno tanto neste Concello como noutras institucións non predicaron
moito co exemplo. E tampouco é que tivera moito consenso e moito
respeto cara á representación, cara a participación cidadá o feito de
restrinxir  o  acceso  ás  persoas  neste  Pleno  como  se  produxo  na
lexislatura pasada. Nosoutros nese sentido como dicía a compañeira do
Partido  Socialista  é  un  acordo  que  tíñamos  de  goberno  no  que
coincidimos  co  Bloque  Nacionalista  Galego  na  moción  esta  e  nese
sentido estamos dispostos a que vostedes tamén poden consensuar coa
oposición en outros organismos que están gobernando.

SRA RODRÍGUEZ MASAFRET: Bien, como mantuvimos también en el
Pleno del 30 de julio vamos a apoyar la modificación, que ya votamos
también en su día a favor, porque entendemos que las limitaciones en
el Pleno deben ser las mínimas y por tanto debe impulsarse siempre la
regeneración  democrática.  Por  tanto,  simplemente  manifestar
efectivamente el apoyo a esta modificación.



12.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DAS  BASES  REGULADORAS  DAS
AXUDAS  ECONÓMICAS  DE  EMERXENCIA  SOCIAL  MUNICIPAL.-  Examinada  a
proposta que eleva a Concelleira Delegada de Servizos Sociais, que
textualmente di: “Na actualidade hai un aumento dos casos de persoas
e familias da localidade que presentan especiais dificultades para
acceder ao mercado laboral e carecen de recursos e rendas económicas
mínimas  suficientes  para  facer  fronte  á  cobertura  das  súas
necesidades básicas de forma habitual.

Neste senso é necesario establecer medidas que axuden aos colectivos
máis desfavorecidos xa que son moitas as familias que contan coa
totalidade dos seus membros en situación desemprego e que esgotaron
todo tipo de prestacións.

Ante estas situacións, o Concello como institución máis cercana á
cidadanía debe facer un esforzo e poñer en marcha mecanismos que
axuden a mitigar as dificultades económicas destas familias.

Aínda  que  xa  existe  un  regulamento  de  axudas  económicas  para
situacións de emerxencia social, publicado no BOP núm. 28 do 10 de
febreiro de 2011, é necesario adaptar ditas axudas ás necesidades e
demandas  que  neste  momento  presentan  as  familias  debido  a  crise
económica pola que está a atravesar a localidade nestes momentos.

De  ahí  a  elaboración  dunhas  novas  bases  reguladoras  das  axudas
económicas de emerxencia social municipal que teñen como finalidade
apoiar  a  aquelas  persoas,  familias  ou  colectivos  que  carecen  de
recursos económicos para satisfacer as súas necesidades básicas en
relación coa alimentación, ou aloxamento ou calquera outra situación
que poda supoñer un factor de marxinalidade ou risco de exclusión
social.

As bases foron ditaminadas favorablemente por unanimidade na Comisión
Informativa de Benestar Social, Igualdade, Muller e Mocidade na súa
xuntanza do día 6 de agosto de 2015.

Polo lo anteriormente exposto, a concelleira delegada de Servizos
Sociais, proponlle ao Excmo. Concello Pleno o seguinte:

3. A  aprobación  inicial  das  Bases  reguladoras  das  axudas
económicas de emerxencia social municipal

4. A publicación das mesmas no Boletín Oficial da Provincia, co
obxecto de iniciar un período de 30 días hábiles para presentar
alegacións

5. Unha vez transcorrido o período de alegacións e resoltas as
mesmas, a publicación definitiva de ditas bases, entrando en
vigor ao día seguinte de dita publicación, quedando derogada a
normativa anterior de regulación de axudas económicas.

Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por
unanimidade  dos  Sres./as.  asistentes,  acordou  aprobar  a  proposta
transcrita.



DELIBERACIÓN

SRA. SESTAYO DOCE: Brevemente porque entendo que está todo
explicado  toda  vez  que  foi  aprobada  por  unanimidade  na  Comisión
Informativa de Benestar Social e por todas as forzas políticas o cal
agradezo,  por  unha  cuestión,  obviamente,  de  xustiza  social.
Efectivamente o que se pretende con esta normativa de emerxencia
social que foi sometida durante quince días a alegacións dos grupos
municipais e que recibiu aportacións por parte do grupo municipal
Popular, que se aprobaron dúas alegacións para incorporar ó texto,
que sen dúbida bueno, pois posibilitaron mellorar dúas cuestións e o
que pretende é dar resposta á situación social de Ferrol, a unha
situación en que existe unha enorme e triste demanda de situacións de
emerxencia social que non poden quedar paralizadas por burocracia,
aquí sí que é burocracia. Polo tanto o que pretende esta normativa
por  una  parte  é  flexibilizar  os  requisitos  para  a  concesión  das
emerxencias sociais no Concello de Ferrol. En segundo lugar eliminar
requisitos burocráticos e prazos e en terceiro lugar facilitar a
política  social  non  só  a  través  das  axudas  de  emerxencia  senón
ademáis coa intervención pro activa das técnicas e dos técnicos de
intervención social do Concello de Ferrol. Con esto que se trae a
Pleno para a súa publicación, bueno pois confiamos en mellorar, sen
dúbida,  a  resposta  da  política  social  e  dos  servizos  sociais  á
cidadanía de Ferrol e que sen perxuízo de que ademáis da política de
emerxencia, absolutamente imprescindible para as situacións ás que
dan lugar, se faga unha política a maiores da contención que dá
resposta a través do emprego e da dinamización socioeconómica desta
cidade.

SRA.  MARTÍNEZ  BECEIRO:  O  Concello  é  a  Administración  máis
cercana ós cidadáns e, polo tanto, ten a obrigación de ofrecer os
servizos demandados polos nosos veciños. Neste caso estamos a falar
de  darlle  resposta  ás  necesidades  das  persoas  que  peor  o  están
pasando e que teñen grandes dificultades económicas e, polo tanto,
dificultades  sociais.  De  maneira  responsable  este  grupo  político,
como xa nombrou aquí a portavoz do Partido Socialista, colaborou
aportando sete propostas das cales foron admitidas dous delas para
poder colaborar en mellorar unhas bases máis xustas para as persoas
coas necesidades de emerxencia social. Estas aportacións céntranse en
temas tan importantes como no apartado do gasto da vivenda en donde
aportamos a proposta de que se teña en conta os gastos derivados da
amortización e dos xuros de créditos contraídos para adquisición da
vivenda habitual. E tendo en conta que esto era algo que na proposta
inicial  do  goberno  non  se  tiña  presente.  Xa  cando  tivemos  a
responsabilidade de gobernar nas bases que estaban vixentes naquel
momento fixemos unha modificación das bases precisamente para ter en
conta o gasto da vivenda, tanto en modelo de alquiler ou en gasto de
hipoteca, para que se computase como non ingreso de entrada á unidade
familiar,  dándolle  así  máis  oportunidades  ás  familias  que  teñan
necesidades a poder adquirir este tipo de beneficios. Polo tanto, por
mor de velar polas familias evitando así o drama dos desafiuzamentos
e  garantizando  a  permanencia  destas  familias  nos  seus  fogares
habituais  traballamos  conxuntamente  con  este  goberno  na  mellora
destas bases no camiño de adaptar as necesidades das persoas a que



sexan  todavía  máis  xustas.  Apoiadas  as  propostas  que  facemos  e
consultadas, teño que decilo, con técnicos do campo e respetando
sempre  os  criterios  técnicos  de  ditos  técnicos,  consideramos  que
estas  novas  bases  poden  mellorar  a  unificación  de  criterios
precisamente  para  ser  máis  xustas  para  todos  os  cidadáns
independentemente  do  barrio  no  que  vivan.  Esto  é  asi,  porque
céntranse, estas bases, nunhas novas puntuacións para poder adxudicar
a  distintas  emerxencias  sociais.  Sí  consideramos  como  tamén  fixo
mención hoxe a responsable da área, na necesidade da flexibilidade
para adaptarse precisamente ás necesidades sociais e económicas das
distintas  persoas  e  familias  da  nosa  cidade.  Valoramos  tamén  a
necesidade de acortar os tempos á resposta que ten que dar o Concello
para as persoas que solicitan estas emerxencias e pensamos que hai
que seguir traballando en eso, pois estas bases aunan criterios pero
consideramos que a burocracia segue sendo a mesma. Un tema tamén que
se fixo fincapé nesto por parte deste goberno e que nós apoiamos é o
recorte de seis meses a tres meses para as persoas que estén censadas
no noso concello. Esto é unha boa noticia pero tampouco acorta a
axilidade da demanda dos cidadáns. Con todo esto sempre estaremos a
traballar, de feito constructivo e responsable, aportando propostas
para estas bases, e tamén considero que de maneira responsable o
fixemos deixando un presuposto adaptable ás necesidades das persoas
da nosa cidade con cerca de 270.000 euros e que, precisamente, nunha
comisión  celebrada  neste  concello  polo  goberno  presente,  dou
información de que xa se fixeran no que va de ano once xustificacións
cun gasto de 174.000 euros e desas once, oito pertencen ó goberno
anterior, e queda claro que queda presuposto suficiente para acabar o
ano, esperamos que sexa así. Eso tamén quere dicir que as necesidades
das persoas non van en aumento. Por todo esto e porque no camiño de
traballar  para  a  mellora  das  vidas  das  persoas  sempre  nos  van
encontrar,  manifestamos  como  xa  fixemos  e,  por  suposto,  coa
aportación das nosas propostas, o voto favorable a estas bases.

13.PROPOSTA  DE  RATIFICACIÓN  DA  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  AO
ABEIRO  DA  ORDE  DO  16  DE  XUÑO  DE  2015  PARA  O  COFINANCIAMENTO  DE
PROXECTOS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E CONDUTAS ADICTIVAS EN
AGRUPACIÓN CO CONCELLO DE ARES.- Examinada a proposta que eleva a
Concelleira Delegada de Servizos Sociais, que textualmente di: “Con
data de 16 de xuño de 2015, publícase no BOP a Orde do 2 de xuño de
2015  pola  que  se  aproban  as  bases  reguladoras  da  concesión  de
subvencións  en  réxime  de  concorrencia  competitiva  para  o
cofinanciamento  de  proxectos  de  prevención  de  drogodependencias  e
condutas adictivas.

Para levar a cabo proxectos de prevención, a Concellería de Benestar
Social  conta  coas  estructuras  adecuadas  e  os  profesionais  con
experiencia  no  terreo  das  drogodependencias,  iso  conta  cunha
infraestructura física adecuada e necesaria para a localización do
servizo.



Co fin de desenvolver estos proxectos estímase conveniente agruparse
co Concello de Ares para por en marcha un proxecto común e solicitar
unha subvención ao abeiro da Orde de 16 de xuño de 2015.

No  expediente  de  pedimento  da  subvención  consta  o  Anexo  II,
debidamente asinado polo Concello de Ares, dando o seu consentimento
para que o Concello de Ferrol actúe como representante único perante
a Consellería de Sanidade.

Polo exposto, a concelleira delegada de Servizos Sociais proponlle ao
Excmo. Concello Pleno o seguinte:

 A ratificación da subvención solicitada ao abeiro da Orde 16 de
xuño de 2015 para o cofinanciamento de proxectos de prevención
de  drogodependencias  e  condutas  adictivas  en  agrupación  co
Concello de Ares.”

Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por
unanimidade  dos  Sres./as.  asistentes,  acordou  aprobar  a  proposta
transcrita.

DELIBERACIÓN

SRA.  SESTAYO  DOCE:  De  novo  estamos  ante  unha  cuestión  que
desperta consensos respecto á necesidade de buscar unhas subvencións
que existen para prevención da drogodependencia pero neste sentido
dende o goberno queremos facer xa as manifestacións que aludimos en
comisión e que ademáis, bueno pois despertan certamente numerosos
obstáculos cara á elaboración e cara a posta en marcha dun plan de
prevención de drogas na nosa cidade. Na nosa cidade e en calquera
cidade. Queremos decir que coas bases que existen aprobadas tanto na
Xunta de Galicia como na Deputación e no seu día o certo é que a
ansia do Partido Popular respecto da fusión dos municipios en vez de
favorecer  a  fusión  dos  municipios  que,  por  certo,  non  se  ten
producido, pero esa é outra cuestión, fai que se valore máis dentro
do baremo das subvencións, algo criticado unanimemente, unanimemente
por todos os técnicos e técnicas sociais de todos os concellos das
grandes cidades de Galicia e, dende logo, unanimemente por todos os
técnicos  e  técnicas  que  están  a  traballar,  o  que  traballaban  no
ámbito da prevención de drogas, fai que se puntúe máis a fusión ou a
presentación mancomunada de servizos que a propia elaboración dun
proxecto de plan de drogodependencias. De tal xeito que unha cidade
como Ferrol donde ninguén negará a enorme experiencia e a enorme
calidade dos, agora xa só un técnico que queda, na elaboración, antes
máis, na elaboración do plan de drogas, aínda desenvolvendo o 100%
das  bases  do  programa  de  drogodenpendencia  non  estaría  puntuado
suficientemente para que fora otorgado, é necesario en cambio que se
mancomune, existen informes máis que suficientes acreditados desta
cuestión,  senón  que  puntúa  máis  o  feito  de  que  vaia  con  outro
concello a pesares de que ese programa estivera desenvolvido, por
exemplo, ó 40%. E ahí está a baremación do programa. Esto non ten
ningún sentido como non ten ningún sentido que Ferrol, unha cidade



non poda contar con un plan de drogodependencias propio, esto vén
tamén como consecuencia dos recortes, como consecuencia da anulación
no seu día da supresión do Plan Nacional de Drogas por parte do
Partido Popular, e ten que ver, obviamente, con cal é a preocupación
da política social que, sen dúbida, ten que ver tamén coa ideoloxía.
Polo  tanto,  obviamente,  traemos  a  subvención  porque  non  imos  a
cometer  a  irresponsabilidade  de  non  solicitala,  toda  vez  que  é
necesario seguir loitando pola prevención de drogodependencia pero
tamén seremos proactivos no intento de modificación de bases por
parte doutras administracións para que se elimine o requisito de que
vaian consorciados. Ou no seu caso de que alomenos ese requisito
nunca seña definitivo e, dende logo, non puntúe máis que o propio
desenvolvemento  do  programa  de  drogodependencias  que,  insisto,  na
cidade de Ferrol ten unha traxectoria impecable.

SRA. MARTÍNEZ BECEIRO: O Concello ten a obriga de traballar en
temas relacionados coa problemática social e algo moi importante é o
traballo  de  prevención  en  todos  os  campos  e  no  tema  das
drogodependencias  a  prevención  é  algo  importantísimo.  Traballando
desde  edades  moi  tempranas,  educando  en  valores  e  en  hábitos
saudables. O Concello de Ferrol dende hai moito tempo, xa o acaba de
dicir a responsable da área, ten traballado en tarefas de prevención
en  atención  á  drogadicción  con  programas  tan  coñecidos  como  é  o
Cinensino,  Educación  en  Valores  en  colaboración  cos  centros
educativos e traballando en idades tan tempranas como con nenos e
nenas  de  Primaria  e  Secundaria.  E  por  suposto,  cos  colectivos
afectados,  traballando  na  súa  atención  e  traballando  tamén  en
conseguir a reinserción social e dándolles os recursos necesarios
para a inclusión no mercado laboral. Por todo elo se traballa en
colaboración coas entidades sociais desta cidade, tan coñecidas como
poden ser Asfedro, ex alcohólicos, e outras xa desaparecidas na nosa
cidade como era a entidade Lazos. Con convenio de colaboración con
fondos  municipais  e  tamén  con  presuposto  aportado  por  outras
administracións como pode ser o caso da Xunta de Galicia. Este ano
tivemos  unha  subvención  de  máis  de  22.000  euros  agrupado  con  un
Concello pequeño, o Concello de Neda e traballando en colaboración
con  centros  educativos  ou  coas  entidades  sociais  en  temas  de
drogadicción e así con estas agrupacións de Concellos consideramos
que  se  consigue  chegar  a  atención  a  máis  cidadáns  en  temas  de
prevención e atención sobre todo en edades máis tempranas. Estamos
totalmente de acordo con este tipo de programas e animamos ó novo
goberno a seguir apoiando ós colectivos e ás entidades locais que
traballan neste campo, non só coa petición de subvención nin só con
convenios nominativos, como se estaba facendo ata agora e esperamos e
desexamos  que  continúen  tamén  traballando  en  temas  formativos,
orientados a conseguir o traballo destas persoas e a reinserción
social,  como  se  leva  facendo  dende  o  ano  2012,  con  programas
formativos como por exemplo un novo programa coa entidade Asfedro
traballando na formación en xardinería. E ademáis traballando tamén
por suposto na prevención. Por todo esto apoiamos a prevención e a
atención á drogodependencia e manifestamos o noso voto a favor á
solicitude desta subvención.



SRA. SESTAYO DOCE: Simplemente matizar, efectivamente o ano
pasado, o exercicio anterior se conseguía unha subvención en torno a
algo máis de 20.000 euros para dous concellos e antes dos gobernos do
Partido Popular a última subvención para estes proxectos eran de máis
de 120.000 só para o Concello de Ferrol, polo tanto, é evidente os
recortes e é evidente cal é a orientación dos outros gobernos. Como é
evidente que se falaba, efectivamente, por exemplo da desaparecida
entidade  Lazos,  que  non  desapareceu  por  casualidade  senón  que
desapareceu como consecuencia dos recortes do Partido Popular, como
se puxeron en risco entidades como Asfedro e como creo que todas e
todos coñecemos, dende logo, todas e todos os que estivemos ó lado
dunha entidade histórica na súa loita contra os recortes e contra a
eliminación do plan de drogas como todas as entidades senlleiras de
Galicia. Dende logo seremos proactivos no desenvolvemento dos planes
de  drogodependencia  tanto  como  para  intentar  recuperar,  por  unha
banda, o propio plan de drogodepencias para a cidade, en segundo
lugar,  para  que  se  axeiten  esos  programas  ao  que  os  diferentes
organismos  e  entidades  podan  facer,  por  exemplo,  existe  un
rexeitamento unánime tamén de todos os centros educativos respecto ó
desenvolvemento de programas que teñen que ver co punto primeiro das
bases da subvención, que ten que ver con un material que para o
persoal docente, tamén dentro dos recortes propios da educación e
dentro do ensino público, consideran que é imposible de dar, máis
farán o esforzo, senón que ademáis, insisto, nunha loita que dende
este goberno terá sumado espero que ademais a outros gobernos doutras
cidades,  que  a  recuperación  das  bases  iniciais.  Sen  dúbida
compartimos  un  desexo,  que  non  sexa  necesario  nun  futuro  estes
programas, seguramente a prevención será sempre necesario porque o
problema da droga o erradicamos pero ese problema non se soluciona
con recortes. Eso seguro.

14.DAR CONTA DAS VÍTIMAS MORTAIS POR VIOLENCIA DE XÉNERO, DENDE
O 16 DE XULLO ATA O 20 DE AGOSTO DE 2015.- Examinada a proposta que
eleva  a  Concelleira  Delegada  da  área  de  Servizos  Sociais,  que
textualmente di: “Ao abeiro dos datos proporcionados pola “Delegación
del  Gobierno  para  la  Violencia  de  Género”,  a  concelleira  que
subscribe dá conta ao Pleno da Corporación do número de mulleres
falecidas por mor da violencia de xénero, dende o 16 de xullo ata o
20 de agosto de 2015:

1.- Número de mulleres falecidas entre o 16 de xullo e o 20 de
agosto de 2015: 3.”

A Corporación deuse por enterada.

15.ROGOS.- No turno de rogos formuláronse os seguintes:

SRA. ANEIROS BARROS: Muchas gracias, Sr. alcalde y buenos días
a todos. En este caso me gustaría trasladarle un ruego relacionado
con la celebración de las Comisiones Informativas y debería decir “de



las escasas Comisiones Informativas” que se han venido celebrando
desde  la  constitución  y  desde  la  configuración  de  este  nuevo
gobierno. Entiendo que derivadas o vinculadas probablemente a las
vacaciones que han venido disfrutando los concejales de gobierno.
Pero, en cualquier caso, sí me gustaría destacar que en concreto, por
ejemplo, de las Comisiones de Hacienda y de la Comisión de Urbanismo,
que creo que son quizá dos de las Comisiones de más relevancia y de
más trascendencia en este ayuntamiento, en dos meses y medio se han
celebrado dos Comisiones de Urbanismo y dos Comisiones de Hacienda.
Por tanto, ni siquiera cumplen la media de una al mes y creemos que
es bueno también ponerlo de manifiesto. 

Dicho  lo  cual,  el  ruego  va  dirigido  pues  a  pedirle  que  de
alguna  manera  usted  tome  las  medidas  oportunas  para  que  sus
concejales, los concejales de gobierno y en concreto los presidentes,
tengan una mayor puntualidad en la celebración de las Comisiones
Informativas que prácticamente todas tienen una media de un retraso
de quince  minutos y que en algún caso en concreto una Comisión de
Hacienda  se  celebró  con  treinta  y  cinco  minutos  de  retraso  con
respecto a la hora de la convocatoria fijada. Entonces, por respeto
al  resto  de  la  Corporación,  al  resto  de  los  concejales  de  la
oposición, sí nos gustaría rogarle que traslade a los concejales de
gobierno y a los presidentes de las Comisiones esta cuestión para
evitar  esa  impuntualidad  permanente  en  las  escasas  Comisiones
Informativas que se han venido celebrando hasta ese momento. Muchas
gracias.

SR.  ALCALDE:  Tomamos  nota  do  rogo,  procuraremos  a  máxima
puntualidade e, bueno, eu creo que a regularidade coa que se celebran
Comisións,  polo  que  eu  teño  constancia,  vén  sendo  a  habitual  ou
incluso superior nestas temporadas de gobernos anteriores. 

SR. LANGTRY CAÍNZOS: Gracias. En el último Pleno y a raíz de
una  propuesta  del  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Lingüística  que
consta, este ayuntamiento ha solicitado si se nos podía dar traslado
de un informe jurídico al respecto, puesto que la misma ordenanza que
tenían en el Concello de As Pontes, que era  idéntica a la de Ferrol,
una  sentencia  le  obligó  a  modificarla.  Si  una  sentencia  a  una
ordenanza  idéntica  obliga  a  modificarla,  entiendo  que  a  la  que
tenemos vigente en Ferrol también le debe de aplicar esa sentencia.
Entonces, bueno, para salir de dudas lo que pediría es ese informe al
respecto y sino, bueno, pues tendremos que hacerlo por otra vía.
Muchas gracias.

SR. ALCALDE: Moi ben. Eu creo que todo o que teña un pouco de
coñecemento xurídico sabe que unha sentenza é aplicable á ordenanza
en concreto, non se pode estender a todas as ordenanzas que hai en
todos  os  concellos  do  país.  A  Ordenanza  de  Normalización  segue
vixente. Eu tamén quero incidir en que os concelleiros e concelleiras
fagan un esforzo, tanto do goberno como da oposición, no emprego do
galego, porque a ordenanza que temos está en vigor e teñen abertas as
vías xudiciais para chegar donde queiran chegar se consideran que o
galego non debe ser protexido como lingua propia do noso país. 

SRA. MARTÍNEZ BECEIRO: -Sr. alcalde, es una pregunta dirigida a
usted, porque me gustaría que me contestase. Me gustaría saber si
usted comparte que a un miembro de esta Corporación se le pueda negar



el ver el papel de alguno de los expedientes que están en curso.
Precisamente y más concretando, a mí personalmente se me negó el
viernes pasado el poder ver un expediente y me gustaría que en el día
de hoy usted me contestase si este va a ser el modo de actuar deste
goberno e se está de acordo.

SR. ALCALDE: Non me consta. Todos os expedientes como é norma
están  a  disposición  de  todos  os  concelleiros  e  concelleiras  nos
negociados correspondentes e haberá que ver o detalle concreto do que
me  está  a  formular,  pero,  obviamente,  non  me  consta,  pero  os
expedientes están a disposición.

SR. MARTÍNEZ BECEIRO: Se me permite, a súa contestación é que
están á nosa disposición os expedientes nos distintos departamentos.

SR.  ALCALDE:  Si,  os  negociados  teñen  os  expedientes  a
disposición de todos os concelleiros e concelleiras.

SRA. MARTÍNEZ BECEIRO: Moitísimas gracias.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levantou a
sesión, sendo  as once horas  e nove minutos, de todo o que, como
Secretario, DOU FE.

       Visto e prace,                O Secretario Xeral,
   O Alcalde-Presidente

 Don  Jorge Juan Suárez Fernández     Don Leopoldo Moure García


