
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  MEDIO  AMBIENTE,
URBANISMO, SERVIZOS, OBRAS E SEGURIDADE DO DÍA 7 DE XUÑO DE 2017

Presidenta:

-Dona María Fernández Lemos

 Vogais:

·PSOE:

-Don Germán Costoya Casas

-Dona Beatriz Sestayo Doce

·FeC:

- Dona Esther Leira Penabad

- Don Luis Victoria Gallego

·PP:

-Dona Martina Aneiros Barros

-Don Francisco Javier Breijo Devesa

-Don José Tomé López

-Dona Fernanda Losada Rodríguez

-Don José Pedrouzo Bardelas

Don Alejandro Padilla Rodríguez

·BNG:

- Don Iván Rivas Rico

· Ciudadanos:

-Dona Ana María Rodríguez Masafret

· Non adscrita:

- Rosa Mª de las Nieves Méndez Fonte

Secretario:

Efrén Pernas Fernández

 

 Na sala de Comisións 1 do 1º andar da Casa do Concello, sendo as 10:15 horas do día 7 de xuño de
2017 reuniuse a comisión informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos, Obras e Seguridade,
baixo  a  presidencia  de  dona  María  Fernández  Lemos,  e  coa  asistencia  dos  membros  antes
relacionados dando comezo á xuntanza para tratar os asuntos incluídos na orde do día da previa
convocatoria,

 Orde do día:

1.- Aprobación, se procede, da acta da xuntanza anterior (24.05.2017)
– A indicación  de  José  Tomé,  na  súa  intervención  en  Rogos  e  Preguntas,  engádese  como

primeiro apartado o seguinte: “- Solicita que dea traslado destas cuestións ás Concellerías de
Servizos e de Obras:”

– No  apartado  de  Rogos  e  Preguntas,  na  intervención  de  Martina  Aneiros,  na  penúltima
intervención na Presidenta, referido á súa participación nun Encontro en Colombia, prodúcese
o debate para a súa aprobación:



- Martina Aneiros indica que non está de acordo coa súa redacción, debido a que na sesión
entende que non se dixo que ía ser a semana seguinte e que tampouco indicou que sería en
Cartagena de Indias.
- Germán Costoya indica que o que el entendeu é que se interesaran de Iberoámerica por
estos temas. Quere que conste en acta que se dea cumprimento a que as comisións se fagan
públicas tal e como se aprobou en moción polo Pleno.
- Rosa Méndez indica que a Presidenta empezou a comunicar na liaña de que llo pedían polo
Ministerio,  unha  Administración  gobernada  polo  PP,  para  a  súa  asistencia  a  un  congreso
iberoamericano en Colombia a semana que vén; quere que conste na acta que Martina Aneiros
indicou a posteriori da intervención da Presidenta que “se fose a recorrer mundo si quería”.
- A Presidenta indica que sí que deu esa información, e que foi interrompida por Martina cando
a estaba a dar.

Por elo, a redacción de dito parágrafo queda como segue:
      - “A Presidenta comunica que o pasado mes a chamaron da Axencia Española de Cooperación

Internacional  (que depende do Ministerio)  para participar  nun Encontro  en Colombia para expoñer
cuestións relacionadas co URBAN e EDUSI.”

·Urbanismo:
-Licenzas:

2.-  Dar  conta  do  outorgamento  de  licenza  de  obras  a  Ceslo  Santiago  Crespo  López  para
construción  de  vivenda  unifamiliar  no  lugar  de  Montecuruto  (Data  solicitude:  13/9/206.
Incidencias: Si).

A Comisión toma coñecemento.

3.- Rogos e preguntas

1.- Martina Aneiros:

- Proxecto de Santa Mariña, quere que se diga que si co PXOM actual o proxecto é executable.

A Presidenta contesta que o cruce de vehículos coa Avenida da Paz é algo que contempla o avance do
PXOM en redacción, o resto sí e posible facelo. O que se aprobou en Xunta de Goberno Local é unha
proposta de paso, para que informe Fomento e incorporalo á revisión do PXOM en trámite.

Martina Aneiros pregunta si a pasarela e o muro se executarán antes.

A Presidenta contesta que a planificación hai que negociala con Fomento. Persoalmente cree que o
muro ten que facelo Fomento xa que afecta á seguridade da vía, e a pasarela temos que asumila nós.

Sobre o asunto, Germán Costoya indica que non lles chegou a copia do proxecto.

A Presidenta indica que consta a recepción do correo electrónico por tódolos grupos, aínda que non
consta que baixaran os datos do Wetransfer os grupos de PP e Ciudadanos.

- A EDUSI agora está resolto, quen serán as persoas que os poñan en marcha?

A Presidenta contesta que no anterior URBAN fixérase unha contratación específica; agora igual, hai
que ter un equipo técnico para elo. Agora hai que presentar a documentación pertinente perante o
Ministerio.

Martina: Cales son os plans do Concello para xestionar?

Presidenta: Estase estudando.

- Viaxe a Cartagena, quen asume o o custe e quen foi?

Presidenta: Do Concello fun eu, e pagáronme viaxe e comidas, ó Concello non lle custou nada. Tamén
acudiron  de  España  a  Subdirectora  Xera  de  Urbanismo  do  Ministerio.  Foron  encontros  sobre
urbanismo sostible,  interesados polo  Ministerio.  Puxéronse en contacto  conmigo por varios temas:



URBAN e EDUSI, novas tecnoloxías aplicables e accesibilidade.

Germán Costoya: Había algún concello máis?

Presidenta: De exemplo de boas prácticas só foi o Concello de Ferrol.

2.- Alejandro Padilla:

- Pregunta polo asunto dos socorristas das praias.

A Presidenta contesta que houbo un erro nas baremacións dos tempos da proba de mar; pensouse en
convalidar  os tempos,  pero  o  Secretario  non lle  pareceu conveniente,  indicando que habería  que
repetir as probas. A solución está pendente de decidirse.

Martina Aneiros pregunta se hai data para as probas.

A Presidenta indica que está pendente de decidirse o procedemento, en canto se teña información
darase polo Alcalde ós grupos.

3.- Germán Costoya:

- Reitera solicitude de petición do expediente sobre o falecemento do rapaz na praia o ano pasado.

- Reitera solicitude sobre o informe do estado da deputación.

A Presidenta indica que EMAFESA lle remitiu un informe de analítica sen asinar, e pedirase en formato
asinado para poder remitilo ós grupos.

Germán Costoya pregunta porque estes asuntos se levan agora por Urbanismo e non por Servizos.

A Presidenta contesta que o seguimento da EDAR e o saneamento lévano unha comisión de técnicos
conformada por Juanín (de Urbanismo) e Alberto (de Servizos), polo que ten a mesma información o
departamento de Servizos, non é que o leve Urbanismo.

-  Modificación de contrato que vai  na próxima Comisión de Facenda sobre 200.000 euros para o
servizo de recollida de lixo e limpeza viaria. Para que é?

Luis  Victoria  contesta  que  son  traballos  que  realiza  Urbaser.  Pasarase  información  na  próxima
Comisión de Facenda. Tivemos que facer varias modificacións de crédito.

Beatriz Sestayo pregunta que modificacións se tiveron que facer e para que e con que contía.

Luis Victoria contesta que para o contrato de bicicletas entre outros.

- Tamén van outros 200.000 euros na modificación de crédito referida para o contrato de servizos de
limpeza de colexios. Adxudicouse o contrato sen ter o crédito?

Luis  Victoria  contesta  que  será  para  a  adxudicación  do  contrato,  indicando  que  non  entende  a
pregunta.

A Presidenta indica que se dará a información precisa na Comisión de Facenda a celebrar hoxe.

- Hai queixa e informa da policía local sobre San Pablo, referido a postes oxidados do antigo campo de
fútbol que están a pique de caer e perigosos.

Luis Victoria indica que va a quitarse, para principios da semana que vén.

- En San Pablo, diante do Centro Cívico hai marquesiña na que o temporal levou o teito.

Luis Victoria indica que se mirará.

-  Queixas  na  liña  de  bus  a  San Pablo,  os  buses  son  inaccesibles  para  persoas  con  mobilidade
reducida.



A Presidenta: Trasladarase á Xunta. Sobre isto, saíu o Plan de Transporte, estamos redactando as
alegacións,  calquera achega que consideredes podedes aportala.  Integran o transporte  escolar  co
público. Pedímoslles que o transporte escolar que os que teñan máis de 30 minutos de tránsito, que se
acorte máis o tempo; tamén que cheguen as liñas de bus a tódolos centros de inclusión; pedimos que
se axusten os horarios de tódolos colexios; en canto á liña circular: cremos que hai unha errata, e
interrumpen a liña dende as 12:45 ás 17:00 polo que se solicita outra liña entre esas horas; os servizos
de  Cedeira  piden  aclaracións  porque  parece  haber  erratas;  en  Valdoviño  tamén  presentaron
alegacións; parada do Naval: queremos saber onde se reflexa a ampliación ata o Naval; faltan dúas
paradas: Esmelle e na Bailadora

- Solicitudes reiteradas polo cambio feito en 2015 da circulación na rúa Castelo de Moeche, rematouse
a obra pola que se cambio a circulación, pero non se repuxo a circulación logo do remate da obra.

Presidenta: Darase traslado á policía local.

- Asunto da praia de cans, como está?

Luis Victoria: Estase estudando e traballando nelo. Hai detractores para esta cuestión, ata que non se
dea un primeiro paso non se dará información.

- Ordenanza de animais, para cando para Pleno?

Luis  Victoria:  Hai  alegacións  pendentes  de  informe  xurídico.  Agora  estou  con  outras  cousas
inmediatas.

Beatriz Sestayo: Non se pode tolerar que cando se fai unha pregunta se diga que se que se quere
meter a zancadilla.

- O parque infantil de San Pablo, está moi sucio, limpouse pero deixouse alí a herba segada.

4.- Ana María Rodríguez:

- O 01.06.17 presentouse por rexistro queixa para que se retiraran adhesivos colocados por enrba do
nome dalgunha rúas, achegando fotografía. Modifica o nome das rúas e póñenas xa non en galego
senón en portugués. Leva tres semanas así e xera confusión. 

- O 12.05.17 a AVV da zona rural de Ferrol, indica que hai pozo negro no local de Mandiá que impide
que se poida usar debido ó forte olor existente.

5.- José Tomé:

- Desbroces da zona rural, para cando? Luis Victoria: Xa.

- Colocación de materiais das praias, quen o vai a facer? Luis Victoria: Falarei con Alberto o enxeñeiro.

- AVV Caranza: paseo marítimo, praias e arredores. Luis Victoria: Seino, preparei roza para o Camiño
do Inglés e o demais.

- Podas na Avenida de Compostela. Luis Victoria: Aínda non se puido facer.

José Tomé: Vén no prego de limpeza de xardíns como asunto prioritario.

- Na Graña: revisión do alumeado na rúa San Bernardo.

- Pregos de limpeza e xardíns, como están? Luis Victoria: Están preparándose

- Informe das prazas privadas de uso público, como está? A Presidenta: Está Beatriz de baixa e hai
retraso.



- Hai plan de rebacheo da zona rural? Esther Leira: Non ahi plan específico. Na zona rural non están
previsto ata que a mediados de xullo se prevé que empece a empresa. Hai proxectos de aglomerado
para a zona rural de acordo coas reclamacións sobre rebacheos.

- Paseo de Santa Mariña, caída do talud. A Presidenta: Falamos con Fomento e volvemos a remitilo a
eles porque o van a mirar.

- Este ano adaptarase algunha praia para mobilidade reducida? Luis Victoria: A praia de A Graña.

6.-  Francisco Javier Breijo:

- Auga do parque de Teixeiras. Luis Victoria: Estanse pedindo orzamentos, farase.

- Cartel do refuxio, segue igual.

- Plans dos parques caninos, non hai pregos?
- Queixa de desratización que di que non pode máis porque hai moitas cascudas e ratas na rede de
sumidoiros públicos. Como no se controle, será unha praga. Nos parque tamén hai problemas coas
carrachas. 
-  Queixa ou petición dunha asociación sobre as terrazas,  para que haxa maior control,  xa que as
anclaxes son de forma aleatoria en moitos lugares. A Presidenta indica que as inspeccións estanse
facendo, de feito onte asinei sancións.
- Quero saber si a raza de cans “akita inu” é considerada das perigodas, para que se teña claro e se
informe ao respecto.

Sen máis asuntos que tratar, ás 11:25 horas a presidenta levanta sesión, do que eu, secretario dou fe.

A presidenta,                                                                          O Secretario da Comisión

María Fernández Lemos                                                              Efrén Pernas Fernández


