
SERVIZO FACENDA E PATRIMONIO

Acta da sesión extraordinaria da Comisión de Economía, Facenda, Emprego e Recursos
Humanos que tivo lugar o día 6 de octubro de 2017. 

Na Casa do Concello ás 10:05 horas da data arriba indicada reúnese a Comisión de Economía,
Facenda, Emprego e Recursos Humanos baixo a presidencia de D. Jorge Juan Suárez Fernández,
actuando como secretario o xefe do Servizo de Facenda e Patrimonio Joaquín Martínez Cubero e
Manuel  Roel  Hernández-Serrano  coma  interventor  e  coas  persoas  que  se  relacionan  a
continuación:

Saínza Ruíz Ferreño Polo grupo municipal de FeCom

Álvaro Montes Celeiro Polo grupo municipal do FeCom

Germán Costoya Casas Polo grupo municipal do PSOE

José Pedrouzo Bardelas Polo grupo municipal do PP

Alejandro Padilla Rodríguez Polo grupo municipal do PP

Francisco José Breijo Devesa Polo grupo municipal do PP

José Tomé López Polo grupo municipal do PP

Susana Martínez Galdós Polo grupo municipal do PP

Roberto Montero Castrillón Polo grupo municipal do BNG

Ana Rodríguez Masafret Polo grupo municipal Cidadáns

Mª Luz Fernández Lemos Concelleira non adscrita

Esther Leira Penabad Concelleira non adscrita

Asiste á súa vez  Iván Rivas Rico, Martina Aneiros Barros e Alberto Castro Rascado (enxeñeiro
municipal).

1 Declarar finalizada a suspensión da aplicación da ordenanza fiscal reguladora da taxa
pola depuración de augas residuais publicada no BOE de data 3 de setembro do ano
2014.

Fai  uso da  palabra  o  presidente  da comisión  para  dar  conta  dos  antecedentes  e  contido  da
proposta.

Intervén a sra. Rodríguez Masafret para manifestar que considera inxusto o cobro da taxa desde
o mes de abril,  e non desde que se adopte o acordo, preguntando -por outra parte-  sobre a
devolución das cantidades cobradas con anterioridade. O presidente da Comisión indícalle que a
devolución se realizará no seu momento,  o que requerirá que se adopten os correspondentes
acordos. Noutra orde de cousas, a sra. Rodríguez Masafret manifesta que as cotas da taxa que se
vai aplicar supera as últimas previsions de custos; sobre esta cuestión o presidente da Comisión
indica que a súa intención no relativo as cotas era outra,  pero que en todo caso,  aprobada a
suspensiòn procederase á súa modificación de forma inmediata.

Fai uso da palabra o sr. Costoya Casas para manifestar que o voto do seu grupo será en contra,
recorda que se trata dunhas tarifas que foron definidas coma inxustas e fraudulentas e que a
ordenanza practicamente foi derrogada. En todo caso, indica que o seu grupo non ten ningunha
dúbida de que debe de existir unha taxa, e nese sentido, realizou achegas para aprobar unha
nova ordenanza.

Intervén o sr. Rivas Rico para manifestar que o voto do seu grupo será contrario á proposta,
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remitíndose aos criterios e fundamentos xa reflectidos nas distintas sesións sobre este tema.

Fai uso da palabra a sra. Leira Penabad, para socilitar que a sesión plenaria sexa convocada en
horario de tarde. Noutra orde de cousas, chama a atención sobre que a prensa recolle que os
medios informativos van realizar unha visita á EDAR, sen que aínda se levara a cabo a visita que
se acordou cos membros da corporación; asímesmo, solicita información sobre o que sucedeu no
último Consello de Administración de EMAFESA; sobre esta cuestión o presidente da comisión
lle indica que isto xa se contestou na comisión de Urbanismo e que non está incluido na orde do
día;  en todo caso,  a  sra.  Leira  Penabad manifesta que na dita comisión non se contestou tal
cuestión.  Por  último,  solicita  aclaración  sobre  a  noticia  que  apareceu  na  prensa  de  que  o
levantamento da suspensión vén determinado por imperativo legal; o presidente responde que
non comenta as noticias que aparecen nos xornais. A sra. Leira Penabad manifesta o seu voto en
contra.

Intervén a sra. Aneiros Barros para manifestar a súa queixa de que se realice unha visita polos
medios de comunicióa á EDAR e non se lles invite aos grupos políticos. Por outra parte, indica
que  a  convocatoria  non cumpliu  os  requisitos  legais,  xa  que,  o  informe da  Intervención  foi
emitido  posteriormente,  coas  implicacións  que  iso  pudera  ter,  en  todo  caso,  e  con  carácter
anterior ao pronunciamento sobre a proposta solicita a seguinte información:

-Información sobre a situación económica e patrimonial de EMAFESA.
-Actas do Consello de Administración e Xunta de Accionistas de EMAFESA.
-Certificado de todos os expedientes que derivan do acordo de suspensión.
-Compromiso co saneamento da Zona Rural.
-Convenio entre Concello de Ferrol, Narón e Comunidade Autónoma e compromiso do Concello
de Narón sobre o pago da cantidade que lle corresponda.
-Escrito presentado por EMAFESA recollendo as  súas alegacións sobre a auditoría que se lle
realizou.
- Situación do servizo de depuración antes do 3 de abril deste ano.

Por outra parte, manifesta que o seu grupo non estivo de acordo coa suspensión, acordo que ao
seu xuízo pode derivar en responsabilidades e que as decisións do seu grupo en ningún caso vai
implicar unha corresponsabilidade do mesmo e na situación actual de EMAFESA. Para finalizar,
solicita que este asunto quede sobre a  mesa.

Fai uso da palabra a sra. Rodríguez Masafret  manifestando que reserva o seu voto para o Pleno.

Intervén o sr. Montes Celeiro para recordar que a vontade do goberno de aprobar unha nova
ordenanza fiscal non foi posible polos votos resultantes, polo que, prestado o servizo, e para que
o  saneamento  poida  seguir  adiante  a  alternativa  unicamente  pasa  polo  levantamento  da
suspensiòn e posterior modificación da taxa.

Fai uso da palabra a sra. Leira Penabad para sumarse á petición de información que realizou o
grupo popular.

Intervén o sr. Costoya Casas para indicar que por parte do goberno nunca houbo intención de
negociar as propostas que fixo o seu grupo. Asimesmo, súmase á intención de que o Pleno se
celebre pola tarde, e manifesta o seu rechazo a que a visita á EDAR se realice pola prensa e non se
lles invite aos grupos políticos, e por último, recorda que non se lle entregaron as copias das actas
do Consello de Administración de EMAFESA que solicitou de forma escrita.

Fai uso da palabra o presidente da comisión para indicar, que con anterioridade á sesión plenaria
entregarase a información solicitada e que a visita á EDAR podena realizar os concelleiros en
calquera momento.

Logo de concluir o debate do asunto, a Comisión emite ditame, sendo os votos favorables os dos
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grupos FECom e a concelleira non adscrita sra. Fernández Lemos, votos en contra dos grupos
PSOE, BNG e a concelleira non adscrita a sra. Leira Penabad, reservándose para o Pleno o grupo
Ciudadanos e sen manifestar o voto o grupo popular.

Non habendo máis asuntos que tratar dáse por rematada a sesión ás 10:40 h, da que eu, como
secretario, redacto este acta

Ferrol, 6 de outubro  de 2017

O secretario da comisión                  O presidente da comisión

Páxina 3


