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ACTA DA SESIÓN DO CONCELLO PLENO, CELEBRADA CON CARÁCTER
ORDINARIA O VINTECATRO DE FEBREIRO DE DOUS MIL VINTEDOUS
SRES/AS ASISTENTES:
SRA ALCALDESA-PRESIDENTA:
D/Dª MARIAN FERREIRO DIAZ
SRES/AS CONCELLEIROS/AS:
D/Dª MANUEL ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ
D/Dª NATALIA HERMIDA RICO
D/Dª JUAN PABLO MAURIZ ROMERO
D/Dª JOSE IBAN SANTALLA BORREIROS
D/Dª ROMAN ROMERO FRANCO
D/Dª GUILLERMO SANCHEZ FOJO
D/Dª JOSE OREONA BRA
D/Dª M.DEL MAR GOMEZ CASAL
D/Dª MARIA DE LA MERCED TAIBO REY
D/Dª GERMAN CASTRILLON PERMUY
D/Dª M.DEL MAR BLANCO ROCA
D/Dª JAVIER MARIA PEREIRA BECEIRO
D/Dª ANA VANESA BOUZAMAYOR VILLASUSO
D/Dª MARCOS LOPEZ BALADO
D/Dª ESTRELLA CASTRILLON VIDAL
D/Dª JOSE DAVID PITA BREIJO
D/Dª CATALINA MARIA GARCIA BLANCO
D/Dª SANTIAGO GALEGO CASTRO
D/Dª OLAIA MARGARITA LEDO DIAZ
D/Dª EUGENIO CARBALLEIRA LOPEZ

Na casa do Concello de Narón, ás 19:00 do
vintecatro de febreiro de dous mil vintedous,
baixo a presidencia da Sra. alcaldesa,
MARIÁN FERREIRO DÍAZ, reúnese o
Concello Pleno para celebrar sesión
ordinaria. Asisten os/as corporativos/as que
se sinalan á marxe.
Actúa de secretario ALFONSO DE PRADO
FERNÁNDEZ-CANTELI, O SECRETARIO
XERAL.
Aberta a sesión de orde da presidencia
adoptáronse os acordos seguintes:

SRA. INTERVENTORA XERAL:
D/Dª MARIA DEL PILAR CANZOBRE MÉNDEZ
SR. SECRETARIO XERAL:
D/Dª ALFONSO DE PRADO
CANTELI

FERNÁNDEZ-

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES (27-012022 E 07-02-2022).
Dada conta das actas de datas 27-01-2022 e 07-02-2022 o Concello Pleno deulles a súa
aprobación.
2 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA
ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO
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DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA. -Lida polo secretario xeral a
proposta que di así: Despois de ver a documentación e os informes que obran no expediente ING/87/2022
e ante a necesidade de modificar a ordenanza fiscal nº 5 reguladora do Imposto sobre o Incremento do
Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU).
Na memoria do concelleiro delegado de facenda do 10/02/2022, que se contén neste expediente, expóñense
as causas e razóns que motivan esta proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.
Considerando o disposto nos artigos 15 e seguintes do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e de conformidade cos artigos 22 e 49 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, modificada pola Lei 57/2003, de 16 de
decembro de medidas de modernización do goberno local.
Diante de todo o anteriormente exposto, analizada e estruturada a información incluída na documentación
incorporada ao expediente ING/87/2022, na que se propón e xustifica a necesidade de modificar a
ordenanza fiscal ordenanza fiscal nº nº 5 reguladora do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos
de Natureza Urbana (IIVTNU), e visto o ditame favorable por maioría (coa abstención do representante do
BNG; os tres votos en contra dos membros do PP, e os votos a favor de TEGA -5- e PSdG-PSOE -2-) da
Comisión Informativa de Contratación, Persoal e Especial de Contas de 17 de febreiro de 2022, o seu
presidente propón ao Pleno:
PRIMEIRO: Aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fiscal nº 5 reguladora do
Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU), que quedará redactada do
seguinte teor literal:
ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O
INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA
ARTIGO 1. ESTABLECEMENTO DO IMPOSTO E NORMATIVA APLICABLE
1. De acordo co disposto na Lei reguladora das facendas locais, acórdase a imposición e ordenación neste
Concello do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
2. O imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana rexerase neste municipio:
Polas súas normas reguladoras, contidas na Lei reguladora das facendas locais; e polas demais
disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan a dita lei.
Pola presente ordenanza fiscal.
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE
É un tributo directo, cuxo feito impoñible vén determinado polo incremento do valor que experimentan os
terreos de natureza urbana e que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da propiedade destes
por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de gozo, limitativo de
dominio, sobre os referidos terreos. Para consideralos de natureza urbana atenderase ao establecido na
regulación do imposto sobre bens inmobles con independencia de que estes terreos se atopen integrados en
bens inmobles clasificados como de características especiais ou de que estean ou non contemplados como
tales no catastro ou no padrón correspondente a bens de tal natureza.
ARTIGO 3. EXENCIÓNS
1. Estarán exentos deste imposto os incrementos do valor que se manifesten a consecuencia dos actos
seguintes:
a) A constitución e transmisión de dereitos de servidume.
As transmisións de bens que se encontren dentro do perímetro delimitado como conxunto históricoartístico, ou foran declarados individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei
16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español, cando os seus propietarios ou titulares de
dereito reais acrediten que realizaron ao seu cargo obras de conservación, mellora ou rehabilitación
nos ditos inmobles.
Para que proceda aplicar a exención prevista nesta letra, será preciso que concorran as seguintes
condicións :
1. Que o importe das obras de conservación e/ou rehabilitación executadas nos últimos cinco anos
sexa superior ao 50 % do valor catastral do inmoble, no momento da percepción do imposto.
2. Que estas obras de rehabilitación foran financiadas polo suxeito pasivo, ou o seu ascendente de
primeiro grao.
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As transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación en pago da vivenda habitual do
debedor hipotecario ou garante deste, para a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que
recaia sobre esta, contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de maneira
profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.
Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda en que concorran os requisitos anteriores, realizadas
en execucións hipotecarias xudiciais ou notariais.
Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou garante transmitente ou calquera outro membro da
súa unidade familiar non dispoña, no momento de poder evitar o alleamento da vivenda, doutros bens ou
dereitos en contía suficiente para satisfacer a totalidade da débeda hipotecaria. Presumirase o cumprimento
deste requisito. Con todo, se con posterioridade se comprobase o contrario, procederase a xirar a
liquidación tributaria correspondente.
Para estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela na que figurase empadroado o contribuínte de
forma ininterrompida durante, polo menos, os dous anos anteriores á transmisión ou desde o momento da
adquisición se este prazo fose inferior aos dous anos.
Respecto ao concepto de unidade familiar, estarase ao disposto na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do
imposto sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades,
sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio. Para estes efectos, equipararase o matrimonio coa
parella de feito legalmente rexistrada.
Respecto desta exención, non resultará de aplicación o disposto no artigo 9.2 desta lei.
2. Así mesmo, estarán exentos deste imposto os correspondentes incrementos do valor cando a obrigación
de satisfacer aquel recaia sobre as seguintes persoas ou entidades:
a) O, as comunidades autónomas e as entidades locais, as que pertencen a este Estado Concello, así
como os organismos autónomos do Estado e as entidades de dereito público de análogo carácter das
comunidades autónomas e das ditas entidades locais.
b) Este Concello e demais entidades locais que o integren ou nas que el se integre, así como as súas
respectivas entidades de dereito público de análogo carácter aos organismos autónomos do Estado.
c) As institucións que teñan a cualificación de benéficas ou de benéfico-docentes.
d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as Mutualidades de Previsión Social reguladas na Lei
30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e supervisión dos seguros privados.
e) Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto aos terreos afectos a estas.
f) A Cruz Vermella española.
g) As persoas ou entidades a quen se lles recoñeza a exención en tratados ou convenios internacionais.
ARTIGO 4. SUPOSTOS DE NON SUXEICIÓN
1. Non estarán suxeitos ao imposto:
a) O incremento de valor que experimenten os terreos que teñan a consideración de rústicos para os
efectos do imposto sobre bens inmobles.
b) Os incrementos que se poidan pór de manifesto a consecuencia de achegas de bens e dereitos
realizadas polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións que ao seu favor e en pago delas se
verifiquen e transmisións que se fagan aos cónxuxes en pago dos seus haberes comúns. Tampouco se
producirá a suxeición ao imposto nos supostos de transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a
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favor dos fillos como consecuencia do cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade, separación
ou divorcio matrimonial, sexa cal for o réxime económico matrimonial.
c) Os incrementos que se manifesten con ocasión das achegas ou transmisións de bens inmobles
efectuadas á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A.
regulada na disposición adicional sétima da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e
resolución de entidades de crédito, de acordo co establecido no artigo 48 do Real decreto
15597/2012, do 15 de novembro, polo que se establece o réxime xurídico das sociedades de xestión
de activos.
d) Os incrementos que se poñan de manifesto con ocasión das achegas ou transmisións realizadas pola
Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., a entidades
participadas directa ou indirectamente por esta sociedade en polo menos a metade do capital, fondos
propios, resultados ou dereitos de voto da entidade participada no momento inmediatamente anterior
á transmisión, ou como consecuencia desta.
e) Os incrementos que se manifesten con ocasión das achegas ou transmisións realizadas pola
Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., ou polas entidades
constituídas por esta para cumprir co seu obxecto social, aos fondos de activos bancarios a que se
refire a disposición adicional décima da Lei 9/2012, de 14 de novembro. Tampouco se devindicará o
imposto polas achegas ou transmisións que se produzan entre os citados fondos durante o período de
mantemento da exposición do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria aos Fondos, previsto no
apartado 10 da disposición adicional décima.
f) Os incrementos que se poñan de manifesto con ocasión das transmisións e adxudicacións que se
efectúen como consecuencia das operacións de distribución de beneficios e cargas inherentes á
execución do plan urbanístico, sempre que as adxudicacións garden proporción coas achegas
efectuadas polos propietarios de solo na unidade de execución do plan de que se trate, nos termos
previstos no apartado 7 do artigo 18 do texto refundido da Lei do solo, aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2008. Cando o valor das parcelas adxudicadas a un propietario exceda do que
proporcionalmente corresponda aos terreos achegados por este, entenderase efectuada unha
transmisión onerosa en canto ao exceso.
g) Os incrementos que se manifesten con ocasión das operacións de fusión, escisión e achega de ramas
de actividade ás que resulte de aplicación o réxime especial regulado no capítulo VII do título VII da
Lei 27/2014, do imposto sobre sociedades, fóra dos relativos a terreos que se acheguen ao amparo do
previsto no artigo 87 da citada lei cando non se atopen integrados nunha rama de actividade.
h) Os incrementos que se poñan de manifesto con ocasión das adxudicacións aos socios de inmobles de
natureza urbana dos que sexa titular unha sociedade civil que opte pola súa disolución con
liquidación de acordo co réxime especial previsto na disposición adicional 19ª da Lei 35/2006,
reguladora do IRPF, en redacción dada pola Lei 26/2014.
i) Os actos de adxudicación de bens inmobles realizados polas cooperativas de vivendas a favor dos
seus socios cooperativistas.
j) As operacións relativas aos procesos de adscrición a unha sociedade anónima deportiva de nova
creación, sempre que se axusten plenamente ás normas previstas na Lei 10/1990, do 15 de outubro e
Real decreto 1084/1991, do 5 de xullo.
k) A retención ou reserva do usufruto e a extinción do citado dereito real, xa sexa por falecemento do
usufrutuario ou por transcurso do prazo para o que foi constituído.
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2. Así mesmo non se producirá a suxeición ao imposto nas transmisións de terreos respecto dos cales se
constate a inexistencia de incremento de valor por diferenza entre os valores dos devanditos terreos nas
datas de transmisión e adquisición.
Para constatar a inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión ou de adquisición do terreo
tomarase en cada caso o maior dos seguintes valores, sen que para estes efectos se poidan computar os
gastos ou tributos que graven estas operacións:
a) O que conste no título que documente a operación, ou, cando a adquisición ou a transmisión fose a
título lucrativo, o declarado no imposto sobre sucesións e doazóns.
O comprobado, se é o caso, pola Administración tributaria.
Cando se trate da transmisión dun inmoble no que haxa solo e construción, tomarase como valor do solo
para estes efectos o que resulte de aplicar a proporción que represente na data de devindicación do imposto
o valor catastral do terreo respecto do valor catastral total e esta proporción aplicarase tanto ao valor de
transmisión como, se é o caso, ao de adquisición. O presente suposto de non suxeición será aplicable a
instancia do interesado, mediante a presentación da correspondente declaración ou autoliquidación.
ARTIGO 5. SUXEITOS PASIVOS
É suxeito pasivo do imposto a título de contribuínte:
a) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de gozo limitativo do
dominio a título lucrativo, a persoa física ou xurídica, ou a entidade á que se refire a Lei xeral
tributaria, que adquira o terreo, ou aquela a favor da cal se constitúa ou se transmita o dereito real de
que se trate.
b) Nas transmisión de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de gozo limitativo do
dominio a título oneroso, a persoa física ou xurídica, ou a entidade á que se refire a Lei xeral
tributaria, que transmita o terreo, ou que constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
c) Nos supostos aos que se refire a letra b) do apartado anterior, terá a consideración de suxeito pasivo o
substituto do contribuínte, a persoa física ou xurídica, ou a entidade á que se refire a Lei xeral
tributaria, que adquira o terreo ou aquela a favor da cal se constitúa ou transmita o dereito real de que
se trate, cando o contribuínte sexa unha persoa física non residente en España.
ARTIGO 6. BASE IMPOÑIBLE
1. A base impoñible deste imposto está constituída polo incremento real de valor dos terreos de natureza
urbana posto de manifesto no momento da devindicación e experimentado ao longo dun período máximo
de vinte anos.
2. Para determinar a base impoñible, mediante o método de estimación obxectiva, multiplicarase o valor do
terreo no momento da devindicación polo coeficiente que corresponda ao período de xeración conforme ás
regras previstas no presente artigo.
3. Cando, a instancia do suxeito pasivo conforme ao procedemento establecido no apartado 2 do artigo 4, se
constate que o importe do incremento de valor é inferior ao importe da base impoñible determinada
mediante o método de estimación obxectiva, tomarase como base impoñible o importe deste incremento de
valor.
4. O período de xeración do incremento de valor será o número de anos ao longo dos cales se puxo de
manifesto este incremento. Para o seu cómputo, tomaranse os anos completos, é dicir, sen ter en conta as
fraccións de ano. No caso de que o período de xeración sexa inferior a un ano, ratearase o coeficiente anual
tendo en conta o número de meses completos, é dicir, sen ter en conta as fraccións de mes.
Nos supostos de non suxeición, salvo que por lei se indique outra cousa, para o cálculo do período de
xeración do incremento de valor posto de manifesto nunha posterior transmisión do terreo, tomarase como
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data de adquisición, para os efectos do disposto no parágrafo anterior, aquela na que se produciu a anterior
devindicación do imposto.
No entanto, na posterior transmisión dos inmobles aos que se refire o apartado 2 do artigo 4, para o
cómputo do número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento de valor dos terreos, non
se terá en conta o período anterior á súa adquisición. O disposto neste parágrafo non será de aplicación nos
supostos de achegas ou transmisións de bens inmobles que resulten non suxeitas en virtude do disposto na
letra b) do apartado 1 do artigo 3, ou na disposición adicional segunda da Lei 27/2014, do 27 de novembro,
do imposto sobre sociedades.
5. Cando o terreo fose adquirido polo transmitente por cotas ou porcións en datas diferentes, consideraranse
tantas bases impoñibles como datas de adquisición, establecéndose cada base na seguinte forma:
a) Distribuirase o valor do terreo proporcionalmente á porción ou cota adquirida en cada data.
A cada parte proporcional, aplicarase a porcentaxe de incremento correspondente ao período respectivo
de xeración do incremento de valor.
Estimación obxectiva da base impoñible.
6. O valor do terreo no momento da devindicación resultará do establecido nas seguintes regras:
a) Nas transmisións de terreos, o valor destes no momento da devindicación será o que teñan
determinado nese momento para os efectos do imposto sobre bens inmobles.
No entanto, cando este valor sexa consecuencia dun relatorio de valores que non reflicta modificacións
de plan aprobadas con posterioridade á aprobación do citado relatorio, poderase liquidar
provisionalmente este imposto conforme aquel. Nestes casos, na liquidación definitiva aplicarase o valor
dos terreos unha vez se obtivo conforme aos procedementos de valoración colectiva que se instrúan,
referido á data da devindicación. Cando esta data non coincida coa de efectividade dos novos valores
catastrais, estes corrixiranse aplicando os coeficientes de actualización que correspondan, establecidos
para o efecto nas leis de orzamentos xerais do Estado.
Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou integrado nun ben inmoble de características
especiais, no momento da devindicación do imposto, non teña determinado valor catastral nese
momento, o Concello poderá practicar a liquidación cando o referido valor catastral sexa determinado,
referindo este valor ao momento da devindicación.
b) Na constitución e transmisión de dereitos reais de gozo limitativos do dominio, as porcentaxes anuais
contidas no apartado 3 deste artigo aplicaranse sobre a parte do valor definido no parágrafo a) anterior
que represente, respecto daquel, o valor dos referidos dereitos calculado mediante a aplicación das
normas fixadas para os efectos do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados:
1. O valor do usufruto temporal será proporcional ao valor total dos bens, a razón do 2 por 100 por
cada período dun ano, sen exceder do 70 por 100.
Nos usufrutos vitalicios considerarase que o valor é igual ao 70 por 100 do valor total dos bens
cando o usufrutuario teña menos de vinte anos, minorando, a medida que aumenta a idade, na
proporción dun 1 por 100 menos por cada ano máis co límite mínimo do 10 por 100 do valor total.
O usufruto constituido a favor duha persoa xurídica se se establecera por prazo superior a trinta
anos ou por tempo indeterminado considerarase fiscalmente como transmisión de plena propiedade
suxeita a condición resolutoria.
2. O valor de dereito de nuda propiedade fixarase pola diferencia entre o valor do usufruto e o valor
total do terreo. Nos usufrutos vitalicios que, ao mesmo tempo, sexan temporais, a nuda propiedade
débese valorar aplicando, das regras anteriores, aquela que lle atribúa menor valor.
3. O valor dos dereitos reais de uso e habitación será o que resulte de aplicar ao 75 por 100 do
valor do terreo sobre o que foi imposto, as regras correspondientes á valoración dos usufrutos
temporais ou vitalicios, segúndo os casos.
c) Na constitución ou transmisión do dereito a elevar unha ou máis plantas sobre un edificio ou terreo,
ou do dereito de realizar a construción baixo solo sen implicar a existencia dun dereito real de superficie,
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as porcentaxes anuais contidas no apartado 8 deste artigo aplicaranse sobre a parte do valor definido no
parágrafo a) que represente, respecto daquel, o módulo de proporcionalidade fixado na escritura de
transmisión ou, se non, o que resulte de establecer a proporción entre a superficie ou volume das plantas
a construír en voo ou subsolo e a total superficie ou volume edificados unha vez construídas aquelas.
d) Nos supostos de expropiacións forzosas, as porcentaxes anuais contidas no apartado 3 deste artigo
aplicaranse sobre a parte do prezo xusto que corresponda ao valor do terreo, salvo que o valor definido
no parágrafo a) deste apartado fose inferior, nese caso prevalecerá este último sobre o prezo xusto.
e) Nas transmisións de partes indivisas de terreos ou edificios, o seu valor será proporcional á porción ou
cota transmitida.
f) Nas transmisións de pisos ou locais en réxime de propiedade horizontal, o seu valor será o específico
do solo que cada predio ou local tivera determinado no imposto sobre bens inmobles, e se non o tivera
aínda determinado o seu valor estimarase proporcional á cota de copropiedade que teñan atribuída no
valor do inmoble e os seus elementos comúns.
7. Cando se modifiquen os valores catastrais como consecuencia dun procedemento de valoración colectiva
de carácter xeral, tomarase como valor do terreo, ou da parte deste que corresponda segundo as regras
contidas no apartado anterior, o importe que resulte de aplicar aos novos valores catastrais unha redución do
40 %. A redución, se é o caso, aplicarase, como máximo, respecto de cada un dos cinco primeiros anos de
efectividade dos novos valores catastrais.
A redución prevista neste apartado non será de aplicación aos supostos nos que os valores catastrais
resultantes do procedemento de valoración colectiva a que se refire sexan inferiores aos ata entón vixentes.
O valor catastral reducido en ningún caso poderá ser inferior ao valor catastral do terreo antes do
procedemento de valoración colectiva.
8. O coeficiente a aplicar sobre o valor do terreo no momento da devindicación será, para cada período de
xeración, o máximo actualizado vixente, de acordo co artigo 107.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. No caso de que as
leis de orzamentos xerais do Estado, ou outra norma ditada para o efecto, procedan á súa actualización,
entenderanse automaticamente modificados, facultándose á Alcaldía para, mediante resolución, dar
publicidade aos coeficientes que resulten aplicables.
ARTIGO 7. TIPO DE GRAVAME E COTA
1. A cota íntegra deste imposto será a resultante de aplicar á base impoñible o tipo impositivo dun 30 por
100.
2. A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra, se é o caso, as bonificacións
previstas no artigo seguinte.
ARTIGO 8. BONIFICACIÓNS
1. As transmisións mortis causa e os pactos de mellora referentes á vivenda habitual do causante, sempre
que os adquirentes sexan o cónxuxe, os descendentes ou ascendentes por natureza ou adopción, gozarán do
50 % das bonificacións na cota, sempre que se solicite no prazo regulamentado no artigo 11 apartado 3.b da
presente ordenanza.
2. Se non existe a relación de parentesco mencionada no apartado 1 deste artigo, a bonificación afectará
tamén a quen reciba do ordenamento xurídico un trato análogo pola continuación no uso da vivenda por
convivir co causante.
En todo caso a bonificación concederase coa solicitude previa do interesado efectuada antes de rematar o
período voluntario.
ARTIGO 9. DEVINDICACIÓN: REGRAS XERAIS
1. Devindícase o imposto e nace a obrigación de contribuír:
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a título oneroso ou gratuíto, inter vivos ou mortis
causa, na data da transmisión.
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b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito real de gozo limitativo do dominio, na data en que
teña lugar a constitución ou transmisión.
2. Para os efectos do disposto no apartado anterior, entenderase como data da transmisión:
a) Nos actos ou contratos inter vivos, a do outorgamento do documento público e, tratándose de
documentos privados, a da súa incorporación ou inscrición nun rexistro público, ou a da súa entrega a
un funcionario público por razón do seu oficio.
b) Nas transmisións mortis causa, a do falecemento do causante.
c) Nas poxas xudiciais, administrativas ou notariais, tomarase excepcionalmente a data do auto ou
providencia que aproba o remate, se nel queda constancia da entrega do inmoble. En calquera outro
caso, tomarase a data do documento público.
d) Nas expropiacións forzosas, a data da acta de ocupación naqueles supostos de urxente ocupación dos
bens afectados e, o pago ou consignación do prezo xusto naqueles supostos tramitados polo
procedemento xeral de expropiación.
ARTIGO 10. DEVINDICACIÓN: REGRAS ESPECIAIS
1. Cando se declare ou recoñeza xudicial ou administrativamente por resolución firme a nulidade, rescisión
ou resolución do acto ou contrato determinante da transmisión do terreo ou da constitución ou transmisión
do dereito real de gozo sobre este, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do imposto satisfeito, sempre
que o acto ou contrato non producise efectos lucrativos e que reclame a devolución no prazo de catro anos
dende que a resolución quedou firme, entendéndose que existe efecto lucrativo cando non se xustifique que
os interesados deban efectuar as recíprocas devolucións ás que se refire o artigo 1.295 do Código civil.
Aínda que o acto ou contrato non producira efectos lucrativos, se a rescisión ou resolución se declarase por
incumprimento das obrigacións do suxeito pasivo do imposto, non terá lugar ningunha devolución.
2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes contratantes, non procederá a devolución do
imposto satisfeito e considerarase como un acto novo suxeito a tributación. Como tal mutuo acordo
considerarase a avinza en acto de conciliación e o simple sometemento á demanda.
3. Nos actos ou contratos nos que medie algunha condición, a súa cualificación farase de acordo coas
prescricións contidas no Código civil. Se fose suspensiva, non se liquidará o imposto ata que esta se
cumpra. Se a condición fose resolutoria, esixiríase o imposto, a reserva, cando a condición se cumpra, de
facer a oportuna devolución segundo a regra do apartado anterior.
ARTIGO 11. XESTIÓN
1. A xestión do imposto levarase a cabo polo órgano da Administración que resulte competente, ben en
virtude de competencia propia, ben en virtude de convenio ou acordo de delegación de competencias.
2. A xestión, liquidación, recadación e inspección do imposto levarase a cabo conforme o preceptuado na
Lei reguladora das facendas locais; e nas demais normas que resulten de aplicación.
3. Os suxeitos pasivos estarán obrigados a presentar unha declaración no modelo de impreso aprobado polo
Concello para cada circunstancia tributaria específica, que conterá os elementos imprescindíbeis para a
cuantificación da débeda. Nas dependencias municipais encargadas da xestión deste imposto prestaráselles
aos administrados o asesoramento necesario para cubrir adecuadamente este modelo.
Coa declaración achegaranse os documentos nos que consten os actos ou contratos que orixinan a
imposición.
Esta declaración deberá presentarse nos seguintes prazos, a contar dende a data na que se produza a
devindicación do imposto:
a) Cando se trate de actos inter vivos, o prazo será de trinta días hábiles.
b) Cando se trate de actos por causa de morte, pactos de melloras e apartacións, o prazo será de seis
meses prorrogables ata un ano cando así o solicite expresamente o suxeito pasivo.
4. A declaración deberá conter todos os elementos da relación tributaria que sexan imprescindibles para
practicar a liquidación procedente e, en todo caso, os seguintes:
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a) Nome e apelidos ou razón social do suxeito pasivo, contribuínte e, se é o caso, do substituto do
contribuínte, NIF destes, e os seus domicilios, así como os mesmos datos dos demais intervenientes
no feito, acto ou negocio xurídico determinante da devindicación do imposto.
Se é o caso, nome e apelidos do representante do suxeito pasivo ante a Administración municipal, NIF
deste, así como o seu domicilio.
Lugar e notario autorizante da escritura, número de protocolo e data desta.
Situación física e referencia catastral do inmoble.
Participación adquirida, cota de copropiedade e, se é o caso, solicitude de división.
Número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento do valor dos terreos e data de
realización anterior do feito impoñible.
Opción, se é o caso, polo método de determinación directa da base impoñible.
Se é o caso, solicitude de beneficios fiscais que se consideren procedentes.
5. No caso das transmisións mortis causa, acompañarase á declaración a seguinte documentación:
a) Copia simple da escritura da partición hereditaria, se a houbese.
b) Copia da declaración ou autoliquidación presentada para os efectos do imposto sobre sucesións e
doazóns.
c) Fotocopia do certificado de defunción.
d) Fotocopia de certificación de actos de última vontade.
e) Fotocopia do testamento, se é o caso.
6. O interesado en acreditar a inexistencia de incremento de valor deberá declarar a transmisión, así como
achegar os títulos que documenten a transmisión e a adquisición.
7. As liquidacións do imposto que practique o Concello notificaranse integramente aos suxeitos pasivos con
indicación do prazo de ingreso, expresión dos recursos procedentes e demais requisitos legais e
regulamentarios.
Para os efectos do previsto no presente apartado, a Administración tributaria poderá utilizar os datos
consignados polo obrigado tributario na súa declaración ou calquera outro que obre no seu poder, poderá
requirir ao obrigado para que aclare os datos consignados na súa declaración ou presente xustificante
destes e poderá realizar actuacións de comprobación de valores.
Cando se realizaran actuacións de acordo co disposto no parágrafo anterior e os datos ou valores tidos en
conta pola Administración tributaria non se correspondan cos consignados polo obrigado na súa
declaración, deberá facerse mención expresa desta circunstancia na proposta de liquidación, que deberá
notificarse, cunha referencia sucinta aos feitos e fundamentos de dereito que a motiven, para que o obrigado
tributario alegue o que conveña ao seu dereito.
8. Para os efectos da aplicación do imposto, en particular en relación co suposto de non suxeición previsto
no artigo 4.2, así como para a determinación da base impoñible mediante o método de estimación directa,
de acordo co artigo 6.3 m poderá subscribirse o correspondente convenio de intercambio de información
tributaria e de colaboración coa Administración tributaria autonómica.
ARTIGO 12. REVISIÓN
Os actos de xestión, liquidación, recadación e inspección do imposto realizaranse de acordo con previsto na
Lei xeral tributaria 58/2003, do 17 de decembro e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así
como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
ARTIGO 13. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
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En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como á determinación das sancións que por
estas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que
a complementen e desenvolvan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Facúltase á Alcaldía para a aprobación, incorporación, modificación ou supresión dos modelos de impresos
que se consideren necesarios para xestión do imposto, tanto en formato papel como electrónico, así como
para o desenvolvemento das normas especificas para a súa incorporación á administración electrónica.
DISPOSICIÓNS FINAIS
PRIMEIRA. RÉXIME SUPLETORIO
No non previsto na presente ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente o previsto na vixente
Ordenanza fiscal xeral de xestión, inspección e recadación; o texto refundido da Lei de reguladora das
facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo; a Lei de orzamentos xerais do
Estado de cada ano; a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria; e cantas normas se diten para a súa
aplicación.
SEGUNDA. ENTRADA EN VIGOR
Esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación definitiva e terá aplicación desde entón e
seguirá en vigor mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
SEGUNDO: Expoñer o expediente á información pública e audencia aos interesados, previo anuncio no
Taboleiro de Edictos do Concello, así como nun diario dos de maior tirada da provincia e no BOP, por un
prazo de 30 días, como mínimo, para que se poidan presentar as reclamacións e suxestións que se estimen
oportunas, que de producirse serán resoltas pola Corporación.
TERCEIRO: No suposto de que non se presentaran reclamacións contra o mesmo, entenderase
automaticamente elevado a definitivo o acordo ate entón provisional, sen necesidade de acordo plenario, de
conformidade co disposto no artigo 17.3 do TRLRFL e 49 da LRBRL.
CUARTO: O acordo definitivo, ou o provisional elevado automáticamente a definitivo, e o texto íntegro da
ordenanza publicarase no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, entrando en vigor o día seguinte da súa
publicación definitiva no BOP, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.

DEBATE
-Sr.Romero Franco: moi boas tardes a todas e a todos. Ben, como xa explicamos na comisión
trátase de despois de varias sentenzas do Tribunal Constitucional que anulou algún artigo deste
imposto, pois o estado quita un Real Decreto casi exprés, no que nos dá ás administracións locais
un prazo de 6 meses para adecuarnos a este decreto, por eso o motivo de traer esta modificación da
ordenanza reguladora nº5 sobre as plusvalías. Moitas grazas.
-Sra.Blanco Roca: buenas tardes a todos y a todas. Gracias Sra.alcaldesa.
Bueno, convendrán ustedes conmigo que la plusvalía es un impuesto que es totalmente injusto, no.
Cuando compramos un inmueble pagamos Iva, pagamos transmisiones patrimoniales. Todos los
años pagamos el IBI, cuando vendemos pagamos IRPF o pagamos si heredamos, Impuesto sobre
sucesiones.
Con este tributo nos estamos convirtiendo en unas víctimas de una múltiple imposición tributaria.
Traen ustedes a este pleno la modificación de la ordenanza para adaptarla al Real Decreto que
rapidísimamente el gobierno del PSOE ha sacado para poner en circulación otra vez este tributo,
que por cierto, el Tribunal Constitucional había declarado su inconstitucionalidad en alguno de sus
artículos.
No se dá tanta prisa tampoco, el Sr.Sánchez en regular otros aspectos que están en los tribunales
constantemente como son, la pérdida de derechos fundamentales en el momento de pandemia, pero
bueno, no es lo que nos ocupa ahora.
Además ha regulado mediante Real Decreto Ley, que es una fórmula que claro, que luego tiene
muchos problemas para determinarse en constitucional. Pero bueno, sabemos que no es
competencia de este Pleno el regular los tributos, lo que sí es competencia de este pleno, el poder
fijar el tipo de gravamen y también es competencia de este Pleno el poder aplicar las
bonificaciones previstas que ya tenemos en la ordenanza fiscal número 5, no.
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Nuestro grupo, como desde el principio, sigue defendiendo que los impuestos municipales deben
utilizarse como elementos solidarios que beneficien sobre todo a los que menos tienen. No es este
caso. Narón por ejemplo ronda unos 19 euros por habitante el impuesto de la plusvalía mientras
que la media nacional está en torno a 14 euros, perdón la media provincial, y la media autonómica
en torno a 12,50.
Somos también conscientes de que las arcas municipales no pueden verse ahora afectadas y no
pueden prescindir de los impuestos directos, no, que son fundamentales para poder prestar servizos
sociales básicos; por eso la propuesta que venimos a traerles ahora creemos que es posible, que es
realista y que es justa.
Nuestra propuesta es que las bonificaciones ya previstas en el artículo 7 que están establecidas en
un 50% se eleven al 95% que es el máximo que nos permite la ley en este caso.
Bueno, con esta modificación nosotros sí que estaríamos a favor de la propuesta que ustedes
realizan de modificación. Nada más. Gracias.
-Sra.alcaldesa: varían sustancialmente todo, é dicir, é unha emenda a esta proposta que traemos
porque ten que ser así, senón doutra maneira, que me corrixa o Sr. Secretario, non se podería
tratar, no.
(Por min, digo que se trata dunha emenda, obviamente, ao non terse presentado ningún voto
particular nas comisións informativas.
En todo caso, os informes que obran no expediente están referidos ao texto que se trae e se somete
a aprobación)
-Sra.Blanco Roca: bueno, yo igual no entiendo correctamente el procedimiento pero veo que si que
se ha modificado el tipo impositivo no?... si que está modificado que no estaba previsto en la Ley.
Y se ha modificado, entonces ….
-Sra.alcaldesa: a ver, as modificacións se poden facer varias, evidentemente, e modificacións a que
vostede di “mortis causa” ou outra calquera se podería incluír. O que sí a día de hoxe o que consta
neste expediente e os informes vienen tal cual es, es decir, sería una enmienda lo que está
haciendo.
No me refiero a tanto a que se pueda o no si no, el tiempo en el que estamos ahora mismo, que ya
está todo dictaminado y está con unos informes que sería la propuesta tal cual viene, vamos.
-Sra.Blanco Roca: existe la posibilidad de retirarla del orden del día y debatirlo el próximo mes?
-Sra.alcaldesa: bueno, se hace una enmienda, votamos la enmienda, se acepta o no se acepta, y ahí
ya queda reflejado.
Lo que quieren proponer es que el artículo, de las bonificaciones entiendo, que el artículo 8 punto
número 1 , “mortis causa” en lugar de que sea un 50%, que sea un 95% de bonificación.
Entonces si hacen eso como enmienda, hacen esa propuesta como enmienda, votamos esa
enmienda, se acepta o no se acepta, y luego se trataría el punto tal cual … lo que salga de ahí, si se
acepta la enmienda o no.
Como non hai máis intervencións, pasamos a votar a emenda de “ que o artigo núm. 8 se varíe
nese punto primeiro que é “mortis causa” que pase do 50% ao 95%”
VOTACIÓN DA EMENDA.A Favor: 6 PP
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Abstencións: 2 BNG
En contra: 10 TEGA, 2 PSdeG-PSOE
Queda rexeitada a emenda.
A Sra. alcaldesa pregunta se queren intervir e como non hai intervencións se pasa a votar a
proposta tal e como ven.
VOTACIÓN E ACORDO .- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: En contra 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
3 º.- PROPOSTA DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 01/2022
. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Vista a documentación incorporada ao
expediente PRE/3/2022, polo que se tramita o expediente de recoñecemento extraxudicial de
crédito nº 01/2022.
Vistos os informes dos distintos departamentos xestores de gastos, que quedan incorporados a este
expediente.
Visto o informe proposta do Técnico de Xestión do Servizo de Intervención do 10/02/2022
(PRE16I00V).
O principio de anualidade orzamentaria, recoñecido tradicionalmente pola doutrina, esixe que se
imputen ao orzamento de cada ano os gastos e ingresos derivados de adquisicións, obras ou
servizos ou ingresos feitos dentro do mesmo exercicio orzamentario, tal como establecen os
artigos 162 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), e os
artigos 24 e seguintes do Real decreto 500/1990, de 20 de abril polo que se desenvolve o Capítulo
Primeiro do título Sexto do texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
O artigo 26 do Real decreto 500/1990 que regula a temporalidade dos créditos, establece unha
excepción ao principio de anualidade, permitindo aplicar aos créditos do orzamento vixente, no
intre do seu recoñecemento, as obrigas derivadas de exercicios anteriores.
Visto o informe emitido pola Intervención Xeral o 10/02/2022 (PRE16I00W), no que se fiscaliza de
desconformidade (reparo sen efectos suspensivos) a aprobación das facturas polos motivos que se
especifican no dito informe.
Considerando que a xurisprudencia do Tribunal Supremo atenuou o rigor na aplicación das normas
administrativas ao contrastalas coa “teoría do enriquecemento inxusto”, en virtude da cal “no se puede
alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la ausencia de ciertas
formalidades” (Sentenzas do 12 de febreiro de 1990, 25 de xuño e 8 de outubro de 1986). Polo tanto, o
concello debe realizar o pagamento das prestacións recibidas, aínda que se incumprise o procedemento
establecido, pois ao quedar acreditado debidamente as efectivas prestacións realizadas, xa que as facturas
están debidamente conformadas, non pode obviar o pagamento das prestacións recibidas.
Visto o ditame favorable por maioría, con 7 votos a favor (5 TEGA, 2 PSdeG-PSOE) e 4 abstencións (3 PP,
1 BNG) da Comisión Informativa de Contratación, Persoal e Especial de Contas dee 17 de febreiro de 2022,
o seu presidente propón ao pleno do concello:
PRIMEIRO. Aprobar o recoñecemento extraxudicial da relación de facturas relativos a gastos realizados
nos exercicios 2019, 2020 e 2021 e non aplicados ao orzamento, que ascende á cantidade total de
237.597,77 euros, con cargo ás correspondentes aplicacións orzamentarias segundo o seguinte detalle:
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Nº DOCUMENTO

DATA

TERCEIRO
NOME

ene-21

30/11/2021

DELIA
MANUELA
SANDE
FERNANDEZ
W0049001A
ARAG SE
SUCURSAL EN
ESPA—A

4208

13/12/2021

4220

13/12/2021

W0049001A
ARAG SE
SUCURSAL EN
ESPA—A

4222

13/12/2021

W0049001A
ARAG SE
SUCURSAL EN
ESPA—A

A 58981

30/11/2021

B15674690
GRUPO
NORTHWEST
EXPRESS, SL

A 58424

31/08/2021

B15674690
GRUPO
NORTHWEST
EXPRESS, SL

A 57107

30/11/2020

B15674690
GRUPO
NORTHWEST
EXPRESS, SL

A 56818

30/09/2020

B15674690
GRUPO
NORTHWEST
EXPRESS, SL

A 55897

29/02/2020

A 55486

30/11/2019

B15674690
GRUPO
NORTHWEST
EXPRESS, SL
B15674690
GRUPO
NORTHWEST
EXPRESS, SL

4260

28/12/2021

W0049001A
ARAG SE
SUCURSAL EN
ESPA—A

N2100478

27/12/2021

B94048782
COMBUSTIBLE
S SALCEDO,
S.L.

TEXTO EXPLICATIVO

IMPORTE
TOTAL

COTA ANUAL/2021
ALUGUER TERREO URBANO
NA R/CORUÑA- STA. ICIANARON.
SEGURO ARAG POLIZA
551921316 RECIBO
24078682200 - FECHA EFECTO
30/10/2020 AL 29/10/2021.
MATRICULA 2884KRB.
SEGURO ARAG POLIZA
089236537 RECIBO
24078635600 - fecha efecto
06/10/2020 al 05/10/2021.
matricula C097966VE.
SEGURO ARAG POLIZA
089236536 RECIBO
24078625200 - fecha efecto
06/10/2020 al 05/10/2021.
matricula C087928VE.
3200/10556379 LA0002128
LABORATORIO OFICIAL DE
METROLOXIA DE GALICIA
POLIG. IND. S.CIPRIAN DE
VINAS / 1502/10603312 LA00
3200/10535280 POLICIA
LABORATORIO OFICIAL DE
METEREOLOXIA DE
GALICIA POLIG. SAN
CIBRAO DAS VINAS /
S.Combustible 4% - IV
3200/10480362 LA0002128
LABORATORIO OFICIAL DE
METEREOLOGIA DE
GALICIA POLIG. SAN
CIBRAO DAS VINAS /
S.Combustible 2% 3200/10464933 LA0002128
LABORATORIO OFI DE
METROLOXIA DE GALICIA
POLIG. SAN CIBRAO DAS
VINAS / S.Combustible 2% IVA 21
S.Combustible 4% - IVA 21% /
0821/10864739 LA0002128
CESVA BARCELONA

450,00 €

3200/10419581 LA0002128
LABORATORIO
OFIC.METEOROLOXIA DE
GALICIA POLIG. SAN
CIBRAO DAS VINAS /
1502/10431169 LA0002128 L
SEGURO ARAG POLIZA
089469844 RECIBO
24078643500 - matricula
9638DCV. fecha efecto
29/11/2020 al 28/11/2021.
SUMINISTR
GASOLINA/GASOLEO
VEHICULOS POLICIA LOCAL.
02 A 25/12/2021. MATRIC:
4775GYX/6893GZW/8404GPL/4
051DHX

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
COD. PROXECTO
RC/AD
1330/20000
220220000511

Nº Entrada

F/2021/5838

78,45 €

1650/22400
220220000511

F/2021/6162

27,00 €

4590/22400
220220000511

F/2021/6175

27,00 €

4590/22400
220220000511

F/2021/6177

25,66 €

9200/22201
220220000511

F/2021/6849

23,66 €

9200/22201
220220000511

F/2021/6850

46,14 €

9200/22201
220220000511

F/2021/6851

12,00 €

9200/22201
220220000511

F/2021/6852

15,11 €

9200/22201
220220000511

F/2021/6853

27,93 €

9200/22201
220220000511

F/2021/6854

392,85 €

1650/22400
220220000511

F/2021/6920

767,45 €

1320/22103
220220000511

F/2021/6923
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Nº DOCUMENTO

DATA

TERCEIRO
NOME

F211200369

30/12/2021

B36112803
INFORHOUSE,
S.L.

21 570

30/12/2021

B70525399
PASAPAXINA,
S.L.

047-21

15/07/2021

037-21

15/06/2021

A/159

30/12/2021

G70358254
ASOCIACION
CULTURAL
GALICIA
ARTABRA
G70358254
ASOCIACION
CULTURAL
GALICIA
ARTABRA
GATO
GUTIERREZ
NAIRA

18139

01/12/2021

H70258082
COMUNID.
PROPIET.
FRANCISCO
PIZARRO 25

IR-2021-000097335

21/12/2021

A80907397
VODAFONE
ESPA—A, S.A.U

7 3770

31/12/2021

B15625734
RECICLAJE DE
INERTES DEL
NOROESTE, SL

0121 1307

31/12/2021

B15547979
JARDINERIA
ARCE S.L.

8830175178

31/12/2021

A28559573
GALP ENERGIA
ESPAÑA S.A.U.

8830172791

31/12/2021

A28559573
GALP ENERGIA
ESPAÑA S.A.U.

0021 434

31/12/2021

B15547979
JARDINERIA
ARCE S.L.

21FIN0000722

31/12/2021

A36780245
GERIATROS,
SAU

TEXTO EXPLICATIVO

MANTEMENTO DO
HARDWARE E SOFTWARE
ESTANDAR NAS
INTALACION MUNICIPAIS
DICIEMBRE 2021
ARCHIVADORES 2 ANILLAS
CON CAJA / PAQUETE
PUNTOS PÁGINA MILAN /
SUBRAYADORES ROSA /
SUBRAYADORES AMARILLO
/ SUBRAYADO
PROMOCION ACTIVIDADES
CONCELLERIA PROMOCION
ECONOMICA. 130/XUÑO/2021. PUBLICACION
PORTADA
PROMOCION ACTIVIDADES
CONCELLERIA PROMOCION
ECONOMICA. 131/MAIO/2021. PUBLICACION
PORTADA
SUMINIST 150 LICENCIAS A5
PVC MICRAS NUMERAD
SERIGRAF 1
TINTA/PERFORADA TENAZA
FORMA TRIANGULAR
COTA ORDINARIA.
DECEMBRO/2021.
COMUNIDADE PROPIET
FRANCISCO PIZARRO, 25ESQ MERCEDES FREIRE POR
BAIXO PROP. CONCELLO
SERVIZO TELEFONIA
GRAVACION. ACCESO
FITH/CAUDAL INTERN/IHW
ROUTER. 21/11/2021 A
20/12/2021. Total servicio
(||https://)
SERVIZO COLECTORES
OBRA E TRANSPORTE
PORTACOLECTOR RESIDUOS
VOLUMINOSOS A PUNTO
LIMPO. DECEMBRO/2021
Conservación e Mto. zonas
verdes Concello Narón, do
periodo 01 ó 31 de Decembro de
2021 ambos incluídos, según
contrato
EXP REC/01/2022
SUMINISTRO GASOLEO
VEHICULOS SPEIS.
DECEMBRO/2021. HI ENERGY
DIESEL ( EUR / )
EXP REC/01/2022
SUMINISTRO GASOLEO
VEHICULOS SPEIS.
DECEMBRO/2021. HI
ENERGY DIESEL ( EUR / )
Factura mantenimiento,
conservación y reparaciÛn de
·reas de juegos infantiles y
biosaludables. MES
DICIEMBRE
EXP REC/01/2022 XESTION
ORGANIZ PRESTAC
SERVIZOS CENTROS
COMUNITARIOS
INTEGRAD.DECEMBRO/2021.
CENTRO COMUNIT EUROPA

IMPORTE
TOTAL
3.569,50 €

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
COD. PROXECTO
RC/AD
9201/21600
220220000511

Nº Entrada

F/2021/7032

621,99 €

9120/22000
220220000511

F/2021/7035

302,50 €

4330/22602
220220000511

F/2021/7070

302,50 €

4330/22602
220220000511

F/2021/7071

431,97 €

4311/22699
220220000511

F/2021/7073

152,38 €

9330/21200
220220000511

F/2021/7074

653,79 €

9201/22200
220220000511

F/2021/7075

1.528,45 €

1621/22700
220220000511

F/2021/7078

41.974,95 €

1710/22799
220219000138

F/2022/0001

100,50 €

1360/22103
220220000511

F/2022/0002

254,25 €

1360/22103
220220000511

F/2022/0003

6.333,33 €

1710/21000
220220000511

F/2022/0004

11.750,17 €

3342/22799
220220000511

F/2022/0005

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Nº DOCUMENTO

DATA

TERCEIRO
NOME

0 3622

31/12/2021

B15448467 RILO
MAQUINARIA,
SL.

2022 1

03/01/2022

PF21 878

30/12/2021

CARLOS
MANUEL
ABELLA
VAZQUEZ
B15162068
EDITORIAL LA
CAPITAL SLU

FV-CR-80-2021181667
B 00001

31/12/2021

2022 1

03/01/2022

B15764582
ECOLIMSISTEM
,S.L.

B 00002

03/01/2022

B15409287
LIMPIEZAS
MANSER SL

Emit- 1

02/01/2022

J32451338
NEWTON
CONSULTORIA
I-FORMACION
SC

C00 910

31/12/2021

G15597669
FUNDACION DE
ESTUDIOS E
ANALISES
(FESAN)

F21 4313

30/12/2021

B15673270
INDUSTRIA DE
LA SALUD
FERROL, SL

F21 4314

30/12/2021

B15673270
INDUSTRIA DE
LA SALUD
FERROL, SL

2021/H 000501

31/12/2021

Emit- 974

31/12/2021

B15043441
HIDROCARBUR
OS DEL NORTE,
S.L.
B15864671
AMBULANCIAS
APOSTOL
CORUÑA SL

03/01/2022

B27855980
FERVIGO S.L
B15409287
LIMPIEZAS
MANSER SL

TEXTO EXPLICATIVO

IMPORTE
TOTAL

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
COD. PROXECTO
RC/AD
4590/20300
220220000511

Nº Entrada

(Ctro: 1090) 0180300001.
VALLAS DE REJILLA
GALVANIZADAS DE
3.5x2.0m.. ( Periodo de:
01/12/2021 08:00 - 31/12/2021
)
Xestiónn p·xina Facebook
institucional novembro e
decembro 2021

302,50 €

895,40 €

9201/22799
220220000511

F/2022/0007

EXP REC/01/2022
PUBLICIDADE CONCELLO
NAR”N- ESPECIAL ANUARIO
2021. ANUARIO FERROL 2021.
31/12/2021
PINCHAZO NEUMATICO
TURISMO
EXP REC/01/2022 SERVIZO
APERTURA PECHE E
LIMPEZA PAVILLON DO
VAL. DECEMBRO/2021.58
horas x 14,25.- euros
Servicio de mantenimiento y
limpieza de las islas ecológicas de
contenedores soterrados del
ayuntamiento de Narón. Mante
Trabajos realizados en el Campo
de Fútbol de San Mateo durante
el mes de Diciembre/21 / 28
horas x 24,81 euros/h. iva i
ALUGUER PREMIUM
DECEMBRO Sistema control
Biométrico COBIPE para o curso
2021/004141 denominado
SSCS0208 ATENCION
SOCIOSA
GESTION DE LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES
DE "" A SOLAINA, A
G¡NDARA Y PI—EIROS"" DEL
AYUNTAMIENTO DE NAR”N
DURANTE E
DESRATIZACON (
DESRATIZADO EN O
FEAL,AS LAGOAS,POL.IND A
GANDARA.FACTURA
DICIEMBRE )
CONTROL DE PLAGAS (
DESRATIZADODESINSECTADO CENTRO DE
FORMACION IRMANS
FROILAZ,COLEGIO A
GANDARA,,LUDOTECA,COL
EGIO PONT
GAS/A / GAS/A

1.512,50 €

9120/22602
220220000511

F/2022/0010

15,00 €

1320/21400
220220000511
3420/22700
220220000511

F/2022/0011

968,00 €

1621/22700
220220000511

F/2022/0014

694,67 €

3420/22700
220220000511

F/2022/0015

145,20 €

2410/20600
2021.3.00000.87
220210016519

F/2022/0025

51.517,83 €

3230/22799
220220000511

F/2022/0027

112,20 €

3110/22799
220220000511

F/2022/0030

111,32 €

3110/22799
220220000511

F/2022/0031

124,00 €

1320/22103
220220000511

F/2022/0034

Servicio de transporte en
ambulancias, realizado el día
31/12/2021,en horario de 15:30h
a 18:00h, durante la
""CARRERA S

205,00 €

1350/22699
220220000511

F/2022/0037

1.000,07 €
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F/2022/0006

F/2022/0013

Nº DOCUMENTO

DATA

TERCEIRO
NOME

TEXTO EXPLICATIVO

Programación artística para o
Nadal 2021 no Concello de Narón
(A Coruña) / Representación do
espectáculo ""AGUlNALDOS
NA
CONCELLO DE NARÓN; DIC31; Monogr·ficos Voz Galicia (I);
Ferrol 1; P·gina color; 5x10
MOD;
EXPTE. CON/96/2014 SERVICIO DE LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPAIS, DENTRO DO
CONTRATO DO SERVIZO DE
LIMPEZA DE INTERI

5.131,50 €

21 607

30/12/2021

F70353982
URDIME, S.
COOP. GALEGA

P21 010230

31/12/2021

A15000649 LA
VOZ DE
GALICIA, SA

2022D 22100085

07/01/2022

2022D 22100086

07/01/2022

2022D 22100087

07/01/2022

2022D 22100088

07/01/2022

2022D 22100089

07/01/2022

sep-19

01/09/2019

B47037577
SAMYL
FACILITY
SERVICES, S.L.
(ANTERIOR
SERVICIOS
AUXILIARES
DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA,
S.L.)
B47037577
SAMYL
FACILITY
SERVICES, S.L.
(ANTERIOR
SERVICIOS
AUXILIARES
DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA,
S.L.)
B47037577
SAMYL
FACILITY
SERVICES, S.L.
(ANTERIOR
SERVICIOS
AUXILIARES
DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA,
S.L.)
B47037577
SAMYL
FACILITY
SERVICES, S.L.
(ANTERIOR
SERVICIOS
AUXILIARES
DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA,
S.L.)
B47037577
SAMYL
FACILITY
SERVICES, S.L.
(ANTERIOR
SERVICIOS
AUXILIARES
DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA,
S.L.)
H15278922
COMUNIDADE
DE
PROPIETARIOS
C/VESPASANTE
15

IMPORTE
TOTAL

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
COD. PROXECTO
RC/AD
9120/22609
220220000511

Nº Entrada

F/2022/0251

1.573,00 €

9120/22602
220220000511

F/2022/0254

39.880,54 €

9330/22700
220220000511

F/2022/0257

EXPTE CON/96/2014 SERVICIO DE LIMPEZA DE
ESCOLAS MUNICIPAIS
DENTRO DO CONTRATO DO
SERVIZO DE LIMPEZA DE
INTERIORES DE

36.858,57 €

3230/22700
220220000511

F/2022/0258

SERVICIO DE LIMPEZA DE
MANTEMENTO PRESTADO
NA ESCOLA DE CASTRO E
NA ESCOLA DE PEDROSO
PERTENCENTES O CRA DO
CONCELLO DE

976,87 €

3230/22700
220220000511

F/2022/0259

SERVICIO DE LIMPEZA DE
MANTEMENTO NA CASETA
DESTINADA A ASEOS DO
PARQUE DO RIO FREIXEIRO

670,79 €

9330/22700
220220000511

F/2022/0260

SERVICIO DE LIMPEZA DE
MANTEMENTO NAS
DEPENDENCIAS DO
EDIFICIO SEDE DO
XULGADO

651,25 €

9330/22700
220220000511

F/2022/0261

COTA ORDINARIA
SETEMB/2019 LOCAIS
BAIXOS: A/B/C DO
CONCELLO COMUNID
PROPIET R/VESPASANTE 15

35,15 €

9330/21200
220220000511

F/2022/0264

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Nº DOCUMENTO

DATA

TERCEIRO
NOME

TEXTO EXPLICATIVO

H15278922
COMUNIDADE
DE
PROPIETARIOS
C/VESPASANTE
15
H15278922
COMUNIDADE
DE
PROPIETARIOS
C/VESPASANTE
15
B15053952
DIEXFE SL
A08015646
CARBUROS
METALICOS
B70032107
TERRA
RECICLA S L
A60917978 AXA
SEGUROS
GENERALES SA

COTA ORDINARIA XANEIRO
A DECEMBRO/2021 LOCAIS
CONCELLO BAIXOS: A/B/C
COMUN PROP R/VESPASANT
15

421,80 €

COTA ORDINARIA XANEIRODECEMBR/2020 LOCAIS
CONCELLO BAIXOS: A/B/C
COMUN PROPIET
R/VESPASANTE 15

421,80 €

9330/21200
220220000511

F/2022/0266

DIFERENCIAL TX3 2/25/30AC

76,19 €

F/2022/0269

RG_RENTAL SINGLE
CYLS_200B_<230B - Tramo
alquiler 3
XESTIÓN DE RESIDUOS
PAPEL/CARTÓN
DECEMBRO/2021
POLIZA 82003334 RBO.
80398612 EF. 24/10/2021 A
24/10/2022 ACCID.
PROTECCION CIVIL
VOLUNTARIOS ( )
Serv.Direc. Obra e Coord,
seguridade e saude da obra
Cubería Pazo da Cultura.
POLIZA 81812265 RBO.
59510316 EFECTO 24.03.21 A
03.07.21 ALTA ANTONIO
BELLON BALDOMIR ( )
POLIZA 81812265 RBO.
59510382 EFECTO 16.04.21 A
13.07.21 ALTA RICARDO
RODIGUEZ RODRIGUEZ ( )
ORGANIZACION DA
TREINTAYUNODOCE-SAN
SILVESTRE. 31/12/2021

48,39 €

3420/22199
220220000511
4590/22699
220220000511

3.352,00 €

1623/22700
220220000511

F/2022/0272

2.769,06 €

9200/16205
220220000511

F/2022/0273

1.452,00 €

1510/22706
220220000511

F/2022/0280

178,89 €

9200/16205
220220000511

F/2022/0284

166,93 €

9200/16205
220220000511

F/2022/0285

3.872,00 €

3410/22609
220219000252

F/2022/0286

Servizo de mantemento básico,
limpeza, apertura e peche do
pavillón As Lagoas mes de
decembro 181, 50 horas
Servizo de mantemento básico,
limpeza, apertura e peche do
Pavillón Campo da Serra mes de
decembro
Difusión de información de
interés municipal

3.063,64 €

3420/22700
220220000511

F/2022/0288

2.852,64 €

3420/22700
220220000511

F/2022/0289

375,00 €

9120/22602
220220000511

F/2022/0290

FACTURA
CORRESPONDENTE ”
SERVIZO DE LIMPEZA,
MANTEMENTO INTEGRAL E
CONTROL DE ENTRADAS NO
ESTADIO RÍO SECO DE
NARÓN.
POLIZA 59015336
RBO.66685264 - SEG N
LISTADO ADJUNTO ( )

5.198,89 €

3420/22700
220220000511

F/2022/0291

97,65 €

9200/16205
220220000511

F/2022/0398

ene-21

31/12/2021

ene-20

31/12/2020

FF 001613

31/12/2021

468009972

10/01/2022

Emit- 27

11/01/2022

Emit- 3455

11/11/2021

2022 005

11/01/2022

Emitw- 2813

12/01/2022

Emitx- 2510

12/01/2022

A60917978 AXA
SEGUROS
GENERALES SA

ene-22

10/01/2022

A 3186

31/12/2021

G15218316
AGRUPACION
DEPORTIVA
NAUTICO
NARON
B15595960
LIMANFER, SL

A 3185

31/12/2021

B15595960
LIMANFER, SL

F 210252

28/12/2021

02285000000122F

11/01/2022

B70604137
ENFOQUES
INFORMATICOS
EDITORIAL SL
A80364243
CLECE SA

Emitw- 2913

27/01/2022

B70132543
INYCIA
INGENIEROS SL
A60917978 AXA
SEGUROS
GENERALES SA

A48464606 AXA
AURORA VIDA,
S.A.

IMPORTE
TOTAL

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
COD. PROXECTO
RC/AD
9330/21200
220220000511
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Nº Entrada

F/2022/0265

F/2022/0270

VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
4 º.- PROPOSTA DE REXEITAMENTO DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS Á RPT
2022 E APROBACIÓN DEFINITIVA DA MESMA.. -Lida polo secretario xeral a proposta que
di así: Visto o informe proposta da Xefa de servicio de Organización e RRHH (PER16I0JS) que
textualmente di: “INFORME RELATIVO ÁS IMPUGNACIONS PRESENTADAS Á
RELACION DE POSTOS DE TRABALLO, EN RELACIÓN ÁS VALORACIÓNS DE
DETERMINADOS POSTOS DE TRABALLO DO SERVICIO MUNICIPAL PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO E PROTECCIÓN CIVIL (SPEIS) e Á
RELACION DE POSTOS DE TRABALLO PARA 2022
Este informe-proposta emítese en relación a diversas reclamacións presentadas en relación á
aprobación do cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o ano 2022.
Os seguintes interesados presentan alegacións contra o acto administrativo de aprobación da
relación de postos de traballo do Concello de Narón e do Padroado de Cultura do ano 2022,
aprobado polo Pleno do Concello de Narón en sesión celebrada o 30.12.2021 e publicado no
BOP da Coruña de data 05.01.2022
RELACIÓN DE ALEGANTES, data de presentación e número de rexistro de entrada (NRE):
✓ D. Rafael Jacome Salgado con DNI *********, data 26.01.2022 e NRE 1374
✓ D. Manuel Angel Creo Rosende con DNI ********, en representación do Sindicato de
Oficios varios de A Coruña (CGT) con CIF G15704406, data 27.01.2022 e NRE 1472
✓ D. David Esclusa Seijido con DNI ********, data 28.01.2022 e NRE 1495
✓ D. Javier Piñeiro de Castro con DNI *********, data 31.01.2022 e NRE 1590
✓ D. José Loureda Pérez con DNI *********, data 31.01.2022 e NRE 1591
✓ D. Alexandre Blanco Varela con DNI *******, data 31.01.2022 e NRE 1592
✓ D. José Fidel Gonzalez Casal con DNI *********, data 31.01.2022 e NRE 1600
✓ D. José Fidel Gonzalez Casal con DNI *********, data 31.01.2022 e NRE 1601
✓ D. Oscar Poutón Reboredo con DNI ********, data 31.01.2022 e NRE 1610
✓ D. Oscar Poutón Reboredo con DNI ***********, data 31.01.2022 e NRE 1611
✓ D. Fernando Ares Mauriz con DNI *********, data 31.01.2022 e NRE 1706
✓ D. Marcos Pita López con DNI *********, data 31.01.2022 e NRE 1717
✓ D. Luis García López con DNI ********, data 31.01.2022 e NRE 1718
✓ D. Bernardo Maiz Bar con DNI *********, data 01.02.2022 e NRE 1725
ANTECEDENTES
Con data 31 de maio de 2018 (expediente PER/153/2018), o Concello Pleno de Narón aprobou a
modificación da Relación de Postos de Traballo municipal, aos efectos de crear as prazas e
clasificar e definir os postos de traballo do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios,
Salvamento e Protección Civil (SPEIS), a fin de estruturar, con carácter permanente, o devandito
servicio de emerxencias neste Concello, ata ese momento prestado con persoal de carácter
laboral temporal.
Co mencionado acordo créanse as prazas de funcionarios denominadas (bombeiros-condutores) e
defínense, clasifícanse e valóranse, os postos de traballo vinculados ás mesmas e que agora
resultan impugnados.
Con data 17 de outubro de 2018 (BOP da Coruña nº 198), publícanse as bases que deben regular
o proceso selectivo relativo ás prazas de bombeiro-condutor, creadas polo acordo do 31 de maio

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
de 2018 e vinculadas aos postos reclamados. Nas anteditas bases establécense os requisitos para
o acceso as mesmas, resultando por iso coñecidos polos agora alegantes.
Con data 11 de decembro de 2020, o Concello Pleno procede á aprobación do cadro de persoal
do Concello de Narón e da relación de postos de traballo para o ano 2021, entrando en vigor o
día 28 de xaneiro de 2021. Este acordo modifica o posto e a valoración dos postos de axente de
emerxencias-bombeiro e cabo-xefe de equipo de emerxencias, incrementando a súa valoración, en
razón dos criterios de dispoñibilidade e turnicidade, adicionando, no complemento específico, 30
puntos mais aos establecidos no acordo de creación de data 31 de maio de 2018. Este acto non
recorrido e deveu firme.
Con data 30 de decembro de 2021, logo do informe favorable da Mesa de Negociación de data
13.12.2021, o Concello Pleno aproba o cadro de persoal do Concello de Narón e a relación de
postos de traballo para o ano 2022.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL)
• RD Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, que aproba o texto refundido das Disposicións
leais vixentes en materia de Réxime local (TRRL)
• RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público (TREBEP)
• RD lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei do Estatuto
dos traballadores (TRET)
• Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (nos
artigos non derrogados)
• Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia
• Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2022
• Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento administrativo común das administracións
públicas (LPACAP)
• Regulamento da Relación de Postos de Traballo do Concello de Narón, aprobado en data
28.01.2011 (última modificación 27.12.2018)
INFORME
PRIMEIRO.- Lexitimación.- En canto á lexitimación para interpor a presente recurso por parte
dos reclamantes, cabe sinalar que todos eles son funcionarios deste Concello, encadrados no
subgrupo C2, en prazas de Bombeiro-Condutor. Así mesmo presenta reclamación o Sindicato de
Oficios Varios da Confederación General de Trabajo (CGT) con sección sindical constituída no
Concello de Narón. Tendo en conta pois a previsión establecida no art. 52.1 da LRBRL, en
relación co disposto no artigo 4 da LPACAP, todos eles atópanse lexitimados para a interposición
destes recursos fronte ao acto impugnado.
SEGUNDO.- Acumulación de procedementos.- Dada a identidade substancial do contido das
reclamacións presentada,; e en virtude do establecido no artigo 57 da LPACAP, que textualmente
di: “o órgano administrativo que inicie ou tramite un procedemento, calquera que fose a forma da
súa iniciación, poderá dispoñer, de oficio ou a instancia de parte, a súa acumulación a outros cos
que garde identidade substancial ou íntima conexión, sempre que sexa o mesmo órgano quen deba
tramitar e resolver o procedemento", a Técnico que subscribe estima procedente a acumulación
dos procedementos incoados.
TERCEIRO.- Presentación improcedente.- Os postos impugnados, foron creados definidos e
valorados, en data 31 de maio de 2018, co ocasión da creación do actual servicio de
Emerxencias.
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Posteriormente, e con ocasión da aprobación da RPT do ano 2021, procedeuse a unha
modificación puntual dos citados postos, a instancia da xefatura do servizo, que incorporou unha
revisión na súa valoración no criterio de dispoñibilidade e turnicidade, polas modificacións
efectivamente operadas naqueles postos pola dispoñibilidade e o establecemento da quenda de 24
horas, previstos e informados no citado documento. Tal acordo modificativo supuxo un
incremento de 30 puntos na valoración global do específico dos postos de que se trata. O acordo,
incorporado na Relación de Postos de Traballo para 2021, quedou aprobado definitivamente o
día 28.01.2021 (BOP da Coruña n. 18) ao non presentarse reclamación ningunha fronte ao
mesmo durante o período de exposición pública, cos efectos que diso se derivan, e sen prexuízo da
cualificación xurisprudencial (por todas Sentencia do Tribunal Supremo de 5 de febreiro de 2014)
das Relacións de postos de traballo como meros actos administrativos.
Cabe lembrar que cada ano, e simultaneamente á aprobación do orzamento xeral municipal,
procede aprobar o cadro de persoal e a RPT para o exercicio correspondente. Por iso (así o
establece o artigo 24.6 do propio Regulamento da Relación de postos de traballo do Concello de
Narón, cando dí: “Anualmente, e con ocasión da aprobación da Plantilla Municipal e o anexo de
Persoal que acompaña ao Orzamento anual, remitirase ao Concello Pleno a Relación
actualización de Postos de Traballo con proposta de supresión, modificación ou supresión de
postos, no seu caso.”) a aprobación da Relación de Postos de Traballo para cada exercicio, non
pode supoñer unha revisión global de todos e cada un dos postos que a conforman, senón que se
erixe nun acto administrativo en cuxa virtude se engaden, suprimen ou modifican, puntualmente,
aqueles postos que se incorporan ou desaparecen na estrutura municipal, ou ben aqueles outros
que modifican o seu contido, en función dos informes que obren no expediente, e, en todo caso, no
expediente de aprobación. Deben igualmente constar, os pertinentes informes da comisión de
valoración de postos de traballo, e a negociación cos representantes dos traballadores (Xunta de
persoal).
Como punto final ao expediente de modificación, creación ou supresión de postos en cada ano,
procede a aprobación da relación actualizada dos postos de traballo, incluíndo as modificacións
propostas á relación de postos aprobados definitivamente en acordos previos.
Pois ben, o Acordo agora impugnado aprobado polo Concello Pleno de data 30 de decembro de
2021, non contempla modificación ningunha no contido, nin na valoración dos postos reclamados
ou de postos asimilables, o que, a xuízo da funcionaria que subscribe, podería constituír motivo
suficiente para acordar a súa inadmisión por improcedencia.
CUARTO.- Sobre o fondo da reclamación. Sen prexuízo do anterior, procédese agora a unha
análise sucinto dos argumentos que se esgrimen nas reclamacións, logo de facer unhas
consideracións xurídicas previas:
Consideracións previas.A) En relación á revisión na valoración de postos de traballo
A LPGE22 para 2022, con idéntico texto do dos exercicios anteriores, dispón:
“Art.19.Dous. No ano 2022, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán
experimentar un incremento global superior ao 2 por cento respecto a as vixentes ao 31 de
decembro de 2021, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto
polo que respecta a efectivos de persoal como á antigüidade do mesmo. …
…Sete. O disposto nos apartados anteriores debe entenderse sen prexuízo das adecuacións
retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dos
postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo
grao de consecución dos obxectivos fixados ao mesmo.”
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A disposición transcrita, que ten rango de norma básica, impide calquera incremento superior ao
2% que non teña carácter singular e excepcional derivado da modificación do contido de postos,
variacións de efectivos por programa ou grao de consecución de efectivos. Non consta no
expediente da Relación de Postos de traballo para 2022, ningún informe, nin xustificación
algunha que acredite ou fundamente unha modificación de contidos dos postos reclamados, polo
que, obviamente, non se produciu modificación algunha que derive nunha nova valoración.
Igualmente non consta o carácter singular e excepcional dos incrementos instados; tal e como
recoñecen os propios alegantes ao indicar que non hai modificacións no contido dos postos. Esta
inexistencia impide excepcionar a norma xeral de incrementar un 2% o complemento específico
dos postos reclamados.
Por outra parte, como ten reiterado a xurisprudencia ata a saciedade, cada Administración ten
que seguir estritamente o procedemento e metodoloxía que previamente teña establecido para
realizar a valoración de postos, de modo que a vulneración dos mesmos, dará lugar a nulidade ou
anulabilidade da valoración dos postos afectados.
Non cabe, nin é posible, polo tanto, unha asignación directa das retribucións complementarias,
senón que a súa atribución vai aparellada a un traballo especializado previo que abarca o estudo,
a descrición e a valoración dos postos de traballo. A actuación técnica e os aspectos que a rodean
(manual de valoración, descrición de funcións) e a súa axeitada plasmación na correspondente
acta de valoración, foron destacados reiteradamente e cualificados pola xurisprudencia, como
peza fundamental e garantía de seriedade do proceso a seguir (por todas Sentenza do 25 de
xaneiro de 1997), podendo atribuírse a este traballo técnico, a realizar mediante unha comisión
especializada, a
discrecionalidade técnica que se predica da actuación dos órganos
especializados da Administración (Sentenza do 25 de abril de 1995).
No eido da Administración Local, o artigo 93.2 da LBRL esixe a estas entidades o emprego dos
mesmos criterios de valoración obxectiva que ao resto dos funcionarios públicos. Este aspecto
reitérase no artigo 4.2 do RD 861/1986: o establecemento ou modificación do complemento
específico esixirá, con carácter previo, que pola Corporación se efectúe unha valoración do posto
de traballo. Constitúese en fin, como unha actuación de entidade, diferenciada por si, que debe
preceder ao acto do Pleno da Corporación polo que se aproba (STS do 5 de decembro de 1994).
A tal fin o Concello de Narón dispón dun Regulamento de Postos de traballo, vixente dende o 28
de xaneiro de 2011 (última modificación 27.12.2018), no que se establece taxativamente o
procedemento a seguir para a modificación dos postos de traballo, inobservado no suposto
examinado. A devandita norma establece no seu artigo 24:
1. En todo momento, por necesidades organizativas, poderanse realizar modificacións nos
postos, referidas a calquera das determinacións previstas na relación de postos de traballo.
2. O procedemento que se deberá seguir nas modificacións de postos é o seguinte:
1º.- O responsable da unidade correspondente ao posto que se pretenda modificar, remitirá
unha proposta xustificada e co visto e prace do concelleiro delegado respectivo, ao Servizo de
Recursos Humanos, sinalando as determinacións previstas na relación que, en concreto,
deben ser obxecto de modificación.
2º.- O Servizo de Recursos Humanos logo de facer a análise do posto dende as consideracións
establecidas na proposta do servizo, emitirá un informe razoado e unha proposta de
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aceptación ou desestimación da modificación do posto presentado, dacordo cos informes e
análises correspondentes e coas políticas de persoal existentes.
3º.- Darase audiencia á representación do persoal, se a modificación presentada afecta ao
valor, nivel do posto ou a súa retribución, modificación que non terá carácter definitivo ata
que non se leve a cabo a fixación definitiva do valor do posto, polo procedemento establecido
no capítulo V deste Regulamento.
4º.- No suposto de que a modificación non afecte ao réxime retributivo, resolverase previa
audiencia dos representantes do persoal, mediante Resolución de Alcaldía.
5º .- Si por necesidades urxentes da organización, proponse unha adaptación puntual de
postos que non afecte ao contido esencial dos mesmos, de tal xeito que quede non resulte
afectado o nivel, grupos de acceso, réxime do posto, ou que a modificación proposta afecte a
menos do 30% das tarefas establecidas na folla de representatividade, e a menos do 30% do
total dos puntos de valoración do específico, será aprobada pola Xunta de Goberno Local e
aplicada provisionalmente ata a súa ratificada polo Concello Pleno, que poderá realizarse
con ocasión da actualización anual de Postos de Traballo
Se o posto resultase modificado, realizaranse na relación de postos de traballo as correccións
pertinentes logo da súa aprobación definitiva polo Concello Pleno
5ª.- A incorporación de novas funcións ou tarefas que non superen o 30% do total das tarefas
ou o 30% do total de puntos de valoración dun posto, poderán seguir o procedemento
establecido no punto 5º
6º.-. Anualmente, e con ocasión da aprobación da Plantilla Municipal e o anexo de Persoal
que acompaña ao Orzamento anual, remitirase ao Concello Pleno a Relación actualización de
Postos de Traballo con proposta de supresión, modificación ou supresión de postos, no seu
caso.
Por outra banda, o propio regulamento citado, no seu Capítulo V, regula a valoración dos postos
de traballo e determina as particulares causas admisibles para proceder a súa particular revisión
(que tampouco concorren neste caso). Así, o artigo 69.1 prevé:
“ Unha vez establecida a valoración para un posto de traballo, só se poderá revisar a súa VPPT
polas seguintes causas:
a) Por modificación das funcións, tarefas ou condicións do posto.
b) Porque se decida realizar unha revisión xeral, para todos ou unha parte dos postos de
traballo, co fin de adecuar a valoración ás posibles evolucións ou cambios
organizativos producidos durante un período de tempo.”
Finalmente, o específico procedemento de revisión da valoración de postos recóllese nos artigos
71 e seguintes dese Regulamento, que se transcriben a continuación:
Artigo 71.
A revisión da valoración dos postos referidos no artigo anterior poderase efectuar de oficio ou
mediante solicitude do ocupante do posto, se é o caso.
A este respecto, cando un empregado municipal considere que o seu posto foi modificado en canto
ao contido en funcións ou responsabilidades, poderá dirixirse por escrito ao Servizo de Recursos
Humanos, solicitando a súa revisión e achegando as razóns que xustifiquen tal revisión.
Artigo 72.
1. Para levar a cabo as revisións e as valoracións dos postos de traballo constituirase,
mediante resolución do órgano competente en materia de Recursos Humanos, a Comisión
de Valoración dos Postos de Traballo do Concello de Narón.
2. Esta comisión terá carácter exclusivamente técnico.
(…)
Artigo 75.
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As deliberacións da Comisión terán carácter reservado e as votacións que se efectúen, se é o caso,
serán secretas, resolvendo en caso de empate o voto de calidade do seu presidente, tras repetir
por unha soa vez a votación.
A valoración seguirá necesariamente os criterios obxectivos determinados na aplicación
informática e negociados na Mesa de Negociación que será informada previamente ao período
de audiencia.
Artigo 76.
Unha vez finalizados os traballos de revisión realizados por parte da Comisión abriráselles un
prazo de audiencia aos empregados afectados por esta, para que poidan presentar solicitudes de
modificación da revisión efectuada.
As solicitudes que se produzan serán resoltas pola Comisión, a cal elevará ao órgano competente
unha proposta definitiva.
Así mesmo o artigo 6.D in fine, do Real Decreto-Lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se
aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público, (en idéntica
dicción nas anteriores leis de orzamentos), prevé:
“D) O complemento específico que, no seu caso, estea asignado ao debido a que se desempeñe,
cuxa contía anual incrementarase na porcentaxe prevista no artigo 3.dous, respecto da vixente ao
31 de decembro de 2018, sen prexuízo do disposto no artigo 3.sete do presente real decreto-lei. O
complemento específico anual percibirase en catorce pagas iguais das que doce serán de percibo
mensual e dous adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro,
respectivamente.
As retribucións que en concepto de complemento de destino e complemento específico perciban os
funcionarios públicos serán, en todo caso, as correspondentes ao posto de traballo que ocupen en
virtude dos procedementos de provisión previstos na normativa vixente, sen que as tarefas
concretas que se realicen poidan amparar que se incumpra o anterior, con excepción dos
supostos en que dita normativa recoñécelles outras contías e, en todo caso, a garantía do nivel do
posto de traballo regulada no artigo 21.2 da Lei 30/1984, do 2 de agosto e o dereito para percibir
as cantidades que correspondan en aplicación do artigo 33.dous da Lei 31/1990, do 27 de
decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 1991.”
Porén, e tal e como recoñecen os propios alegantes, os postos cuxa modificación se pretende,
teñen asignada unha valoración aprobada polo Concello, e consta nos Orzamentos municipais co
importe correspondente, incrementado no 2% que establece a LPXE para 2022 respecto ao
exercicio de 2021.
B) En relación co procedemento seguido para a modificación da RPT para o ano 2022.
Consta no expediente o procedemento tramitado para a modificación dos postos que se crearon
ou modificaron, simultaneamente, á relación actualizada da RPT para 2022 e que sucintamente
comprenden:
• Providencia da alcaldía para apertura do expediente
• Informes de necesidade dos servizos implicados.
• Acta da comisión de valoración de postos de traballo.
• Aprobación pola Mesa de Negociación.
• Informe favorable da Intervención municipal.
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• Acordo Plenario.
• Exposición pública.
Polo que atinxe ao particular análise das reclamacións:
Faise constar:
1) Alegan os interesados no punto primeiro dos seus escritos, que a valoración actual dos axentes
de emerxencias-bombeiros e dos cabos-xefes de grupo (197 e 219 puntos respectivamente),
obedece á valoración realizada polo Concello polos criterios que citan e que forman parte da
ficha do posto en ambos casos.
A tal efecto cabe sinalar que, efectivamente, esa valoración realizouse no intre da creación
efectiva dos postos -31 de maio de 2018- e foi obxecto dunha modificación, coa ocasión da
aprobación da RPT do 2021 (11 de decembro de 2020). Non consta reclamación nin impugnación
administrativa ou xurisdicional fronte a ningún dos acordos citados; razón pola cal, a valoración
actual resulta definitiva dende o día 28.01.2021 (BOP de Coruña n. 18) , e adquiriu debida
firmeza. Decae polo tanto a argumentación esgrimida.
2) No apartado segundo das alegacións presentadas dise o seguinte: “(…) la normativa citada
obliga necesariamente a que dicha valoración tenga correspondencia tanto en relación con el
resto de los puestos de esa Administración como con las funciones concretas asignadas al
puesto que se valora. La puntuación asignada para esta categoría en la Relación de Puestos de
trabajo objeto de esta reclamación, a criterio de esta parte, no realiza una valoración correcta
de ambos factores, puesto que la cuantía establecida que se corresponde con una valoración de
197 puntos es bastante inferior a la de otros puestos de trabajo que pudieran considerarse
similares, además, y lo más importante, dicha cuantía no valora correctamente las funciones
que el propio Concello de Narón asignó al puesto.“
Procedendo a continuación os reclamantes, a citar as funcións e requisitos dos postos, que
serven de base a súa impugnación da valoración.
Neste apartado debe sinalarse que, tanto as funcións como os requisitos, e a propia valoración
dos postos, atópanse recollidos nas descricións deses postos, aprobadas con ocasión da creación
dos mesmos, e que foron obxecto de cobertura a través dun proceso seletivo para a provisión de
quince prazas de bombeiro-condutor.
Porén, a excepción da modificación, operada a petición do xefe de servicio en relación aos
criterios de turnicidade e dispoñibilidade, o 11 de decembro de 2020, NON foron modificadas
dende a súa creación, nin as funcións nin os requisitos deses postos. Así, a Comisión técnica de
valoración, procedeu a súa valoración en función dos criterios xerais aprobados por este
Concello, en data 16.05.2018; e así, a Xunta de Persoal, reunida en data 21.05.2018 aprobou tal
acordo por unanimidade dos seus membros, cumpríndose escrupulosamente así, a totalidade dos
trámites legais esixidos, para elevar a definitiva esa valoración, tras a súa aprobación polo
Concello Pleno e posterior exposición pública.
Débese polo tanto rexeitar as peticións dos alegantes.
CONCLUSIÓNS
Examinados e expostos os criterios xurisprudenciais e a argumentación xurídica anterior, non
cabe dúbida da obriga que a toda Administración compete, de seguir estritamente o procedemento
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e a metodoloxía, previamente establecidos pola entidade, para efectuar a concreta valoración dos
seus postos de traballo. Outro modo de actuar suporía unha vulneración daqueles, incorrendo
nun suposto de nulidade ou de anulabilidade na valoración dos postos afectados.
Non é posible, polo tanto, unha asignación directa das retribucións complementarias. A súa
concreta atribución esixe e demanda a realización dun traballo especializado previo: o estudo,
descrición e valoración dos postos de traballo, inexistente no caso examinado; sen que tal
alteración resulte posible nin axustada a dereito, pola percepción ou estimación subxectiva dun
empregado público. Antes ao contrario, procederá a realización e observancia dese proceso de
revisión reglado, cando concorran algunha das causas normativamente previstas (modificación
das funcións, tarefas ou condicións do posto/ ou revisión xeral, para todos ou unha parte dos
postos de traballo, co fin de adecuar a valoración ás posibles evolucións ou cambios
organizativos producidos durante un período de tempo.)
Por todo o exposto, a técnico que subscribe debe informar desfavorablemente as reclamacións
presentadas ao acordo de aprobación de cadro de persoal e da RPT 2022, propoñendo a esa
Alcaldía presidencia a elevación ao Pleno do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Rexeitar as reclamacións presentadas por D. Rafael Jacome Salgado con DNI
******, D. Manuel Angel Creo Rosende con DNI ******, en representación do Sindicato de
Oficios varios de A Coruña (CGT) con CIF G15704406, D. David Esclusa Seijido con DNI
******, D. Javier Piñeiro de Castro con DNI ********, D. José Loureda Pérez con DNI
********, D. Alexandre Blanco Varela con DNI ********, D. José Fidel Gonzalez Casal con
DNI ******** de data 31.01.2022 e NRE 1600, D. Oscar Poutón Reboredo con DNI ********,
data 31.01.2022 e NRE 1610, D. Fernando Ares Mauriz con DNI ******, D. Marcos Pita López
con DNI *******, D. Luis García López con DNI ********, D. Bernardo Maiz Bar con DNI
*********, ao non terse producidas, no acordo plenario de 30.12.2021 modificacións obxectivas
nos postos de traballo, cuxa valoración se impugna.
SEGUNDO.- Elevar a definitiva a Relación de Postos de Traballo para 2022
TERCEIRO.-Notificar o acordo adoptado aos interesados e mandar publicar a relación íntegra
no Boletín Oficial da Provincia aos efectos do establecido no artigo 202 da Lei de emprego
Público de Galicia “
Visto o acordo da Xunta de Persoal de data 2.2.2022 (PER16I0IY), e visto o ditame favorable, por
maioría, con 5 votos a favor de TEGA, 2 abstencións do PSdeG-PSOE e 4 votos en contra (3 PP+
1 BNG) da Comisión Infomativa de Contratación, Persoal e Especial de Contas de data 17-020200, o seu presidente propón ao Concello Pleno a aprobación do ditame nestes mesmos términos.
DEBATE
-Sr.Romero Franco: boas tardes outra vez.
Bueno, pois neste caso, queremos deixar claro que o rexeitamento destas alegacións é
principalmente porque dende a aprobación da RPT en decembro deste mesmo ano, non sufriu
ningunha variación aos postos dos que estamos a falar e porque principalmente a ley obriga a que
as administracións locais teñan un procedemento para regular este tipo de actuacións e non se
fixeron baixo procedemento que corresponde. Por eso, e por este motivo, evidentemente
basándonos no informe da xefa de Persoal, por eso, rexeitamos estas alegacións.
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Moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: boa tarde.
Bueno, seña o máis apropiado ou no o procedemento, o que está claro é que as reclamacións son
lícitas, no. Nós o temos claro. E que hai que revisar a valoración dos seus postos de traballo. Por
moi teimudos que sexamos ás veces en englobar e chamar ao servizo SPEIS, o que temos é unha
plantilla de bombeiros, con formación de bombeiros, facendo o traballo de bombeiros, e
reclamando que se valore o seu posto de traballo como calquera outra plantilla de bombeiros, no.
Acaso os nosos bombeiros son peores que os de Ferrol? Ou teñen menos responsabilidades? Ou
están menos formados? Ou non teñen que arriscar a vida ou non teñen probabilidades de sufrir
lesións físicas polo seu tipo de traballo? Pois non sei, a min paréceme que son exactamente iguais
que os outros corpos de bombeiros no? Pero na valoración destes postos de traballo pois non ven
así recollido. Non igualan os nosos bombeiros con outros bombeiros. Que si unha eiva ten esta
plantilla do corpo de bombeiros precisamente é a de ter que facer máis intervencións que noutros
parques pero con 3 persoas no, en lugar de 4 que sería o recomendable. Pero bueno, esta eiva está
suplida grazas ao esforzo e responsabilidade destes traballadores que incluso en varias ou
numerosas intervencións nas que se precisaron máis de 4 bombeiros aforramos pedir reforzos a
outros parques grazas a que se mobilizou o persoal que está na súa casa que sempre están
dispostos, no. Incluso tamén noutras ocasións a asumir responsabilidades dun grado superior ao
seu se fai falta. Polo tanto, cremos que a nosa plantilla de bombeiros de Narón está cualificada
perfectamente. Non calificada, eh. Como a que máis. E desborda profesionalidade e precisamente
ten dereito a reclamar que se califique o seu posto de traballo adecuadamente e no BNG estamos
de acordo na necesidade de revisión destes postos de traballo.
E aquí rexeitamos as súas reclamacións pero tampouco estamos dando unha alternativa aceptable.
E así seguimos. E esto xa provocou unha migración dun tercio da plantilla dende que se iniciou o
servizo. Foron a outros parques. E eso provocou que se cansen e reclamen.
E ademais está provocando, está habendo unha inxustiza.
Estes bombeiros, por eso o noso voto, como non se está dando unha solución pois vai ir en contra
da moción. Grazas.
-Sr.Pita Breijo: boas tardes a todos e a todas.
Como voceiro do PSdeG-PSOE de Narón quería deixar claro que bueno, que vou deixar voto libre
aos meus compañeiros neste punto da orde do Día. Cremos que os dereitos laborais que reclaman
estes grandes traballadores como é o servizo do SPEIS de Narón, ten que canalizarse co diálogo e
ten que seguir primando ese diálogo antes as desavanencias con eles.
Nada máis. Grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: boas tardes. Grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, con referencia a este punto consideramos que teñen que facerse mirar o que está pasando
nese servizo de prevención e extinción de incendios e salvamento, SPEIS, é dicir, os bombeiros,
no.
Porque según se anunciou e se publicou nalgún medio o concelleiro de persoal estaba cunhas
negociacións que nos gustaría saber como están, se están paralizadas, se están rotas, se están
estancadas. En que situación se atopan. Porque decían que se estaba negociando para solventar esa
problemática que había con este servizo. E o que vemos hoxe, o que traen aquí pois estannos
demostrando que todo o que se decía e se anunciaba públicamente que non era certo.
Home se hoxe estamos rexeitando e non damos a opción a que se negocie. Ou que van a negociar
todo o ano a nova RPT cara o ano 2023? E que nos gustaría sabelo. A nós simplemente nos
gustaría que nos contestaran en que situación se atopan e en que situación se van a atopar.
E ademais creo que hai outro tema importante, que nos gustaría tamén saber aquí, como se van
cubrir as prazas dos bombeiros que se están marchando. Ese tamén é outro tema importantísimo.
Que creo que habería que darlle unha solución xa. Porque ademais tamén nos teremos que
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preguntar por que se marchan de Narón despois de estar formados e ter aquí un posto de traballo
cunha praza fixa.
Tamén tiñan que facerse ver e escoitar cales son eses motivos. Entonces bueno, non estamos de
acordo con este punto tal e como se trae aquí e ademais parece incoherente que se anuncien unhas
cousas e aos 15 días se traiga a Pleno outra cousa distinta.
Polo tanto, gustaríame que me contestaran a estas preguntas. Nada máis e moitas grazas.
-Sr.Romero Franco: ben, bueno. Primeiro: aclarar que non poñemos en dúbida nin un só momento
e estamos ben orgullosos da profesionalidade dos nosos bombeiros. Eso o primeiro.
Segundo: estamos a favor das melloras laborais de todos e cada un dos traballadores deste
concello, por suposto, dentro da medida que se poda.
E por aclarar neste caso en particular, decir que o 31 de maio de 2018 é cando foron creados e
definidos e valorados estes postos de traballo os cales tal cual estaban valorados naquel momento
eles se presentan a estas prazas.
Durante 2 anos a lei non permite facer ningún tipo de modificación e non se fan, evidentemente.
No primeiro ano que se pode, que é no 2021, se revaroliza os seus postos cun incremento de 30
puntos por disponibilidade e pernoctunidade e utilizando os medios que temos neste concello pois
tamén se negociou un prazo de mellora tamén para 3 anos. No ano no que estamos, no 2023, no
2024. O cal lles proporciona tamén unha mellora bastante sustanciable.
Esto creo que é levar negociacións e falar e levar a cabo determinadas medidas e preocuparnos
polo servizo de SPEIS do noso concello.
A maiores desto, por aclarar, sí que se están facendo reunións. Evidentemente se está negociando a
través da mesa de negociación, a través da mesa de persoal e Xunta de personal, que é donde se
suele negociar estas cousas. Si se están facendo esas reunións, esas negociacións e seguirán de
aquí en adiante, claro. Moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: bueno, está moi ben estar orgullosos dos nosos bombeiros no, o que temos é
que valorar o seu posto de traballo como Dios manda. E se os nosos bombeiros non están
valorados como calquera outro corpo no, ademais que se ve nas súas reclamacións que son unhas
valoracións xustas, que efectivamente así está … aínda que esto non foran modificados os postos
de traballo dende o 2018 significa que levamos uns cantos anos tendo mal valorados casi con toda
seguridade o corpo de bombeiros. Non sei si en principio ía ter outra función ou que pasou. O caso
é que según están traballando ahora están mal valorados. E esto hai que arranxalo, claro.
Se está habendo negociacións parece que non se está chegando a un acordo cos bombeiros e
vamos, o que se necesita é chegar a un acordo e chama a atención que un posto de traballo nunha
administración pública que poida estar tan mal valorado como para ter esta espantada de
traballadores cara outros lados no.
E bueno, que aquí estamos chegando e estamos debatindo esto sen ter unha solución presentada.
Así que non podemos aceptalo, claro.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, só faltaría que non estiveran orgullosos dos bomberos que crearon
vostedes, non, dos SPEIS, pero o que está claro é que eles non están contentos de cómo os están
tratando.
E diálogo, home, vou a reincidir pero por algo se están marchando de Narón. Entonces eu creo que
o teñen que mirar. E paréceme moi ben que negocien pero o que non é coherente é que me digan
que están negociando públicamente e que hoxe traían a este Pleno algo moi distinto ao que estaban
decindo. Moi distinto. Esa é a realidade do que está pasando. Entonces debería de ser coherente o
que din públicamente e o que están facendo despois aquí neste Pleno.
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E non me contestou a ningunha das preguntas que lle fixen. Como pensan cubrir as prazas que
están quedando agora sen persoal? E vostedes son conscientes de cómo está quedando agora
mesmo o servizo de persoal? Hombre, contésteme ás preguntas, por favor.
Porque eu creo que se estamos aquí é para que nos digan e que nos aclaren o motivo deste
descontento por parte dese grupo dos bombeiros, e estarán negociando pero as publicacións e os
resultados nos din outra cousa porque eles non están contentos e siguen reclamando.
Agora que teñan intención de alargar esto para deixar o servizo en precario, bueno, pois alá
vostedes eh, pero teñen unha responsabilidade moi grande. Moi grande. Nada máis e moitas
grazas.
-Sr.Romero Franco: bueno a ver, por contestar. Ou creo que me expreso fatal, que pode ser, non
digo que non, pido disculpas por eso. Creo que se creou no 2018, se modificou no 2021 e se
negociou con eles e se aprobou en decembro a seguinte modificación no 2022, no 2023, no 2024,
por aclarar.
Porque como din que dende o 2018 non se modificou … volvo a repetir, no 2021 se modificou, hai
un acordo para o 2022, 2023, 2024 , por aclarar.
Sobre a migración: home si, a ver, pódese xogar con eso, non vou a decir que no. Pero home se
aprobou outra praza que a ten ao lado da casa porque vivo en Lalín, me teño que desprazar a
Narón, e podo ir a traballar ao lado da casa….. Home, podo poñer escusa que as condicións son así
ou son asá pero home…. Teño o posto ao lado da casa ou teño que desprazarme 150 km.? non sei
eh, se hai dende aquí a Lalín 150.
E como se van a cubrir as prazas? Pois me supoño que todo o mundo sabe como se cubren as
prazas cando hai unha cousa así, hai unha bolsa de traballo, que se recolle xente da bolsa e xa está.
Como calquera outro posto de traballo.Moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: moi brevemente. A migración é dun 30% da plantilla. Non é unha persoa
que se vai traballar ao lado da casa, que seguramente a unha das persoas lle coincidirá moi ben así.
Ao mellor tamén hai bombeiros que se formaron cerca de Narón pero por aquí non veñen. Dende
logo o problema é grande.
E as negociacións e as modificacións que se foron facendo dende logo non son as que se
negociaron. Non deben de estar moi ben porque estamos chegando a unha situación bastante límite
no, entonces o que fai falta é adaptar dunha vez a valoración do posto de traballo á realidade e a
acabar con este problema e esta inxustiza ademais que non é un problema que estén xerando
precisamente os bombeiros. Nada máis.
-Sra.alcaldesa: bueno, creo que está suficientemente debatido e a verdade si que me sorprende
escoitar neste Pleno, incoherencia, negociacións que non se cubriron ata o de agora, é decir, como
ben decía Román se cubren todas como a de todos os traballadores deste concello a través dunha
bolsa e aí está.
Incoherente, é decir, o que hoxe traemos aquí a este Pleno, aínda que quixeramos, hai un informe
negativo que di que non procede facer o que vostedes están pedindo neste punto; é decir, que non
teñen lugar estas alegacións porque non corresponde. Neste punto, é decir, podemos falar desas
negociacións que evidentemente sempre están abertas neste concello.
Aí existe esa Xunta de Persoal onde se tratan todas, tanto a dos SPEIS, neste caso, como do resto
do persoal e aquí si se sigue facendo, como ben decía, existía ese acordo coa Xunta de Persoal que
tivo unha reunión onde salen ese acordo a 3 anos que están contemplados e aprobados neste Pleno.
A posteriori se fixo outra xuntanza desa Xunta de Persoal onde se ratificaron neses acordos, creo
recordar que aí tamén hai un bombeiro, evidentemente todos os que están velan polos intereses de
todos os nosos traballadores pero no mesmo caso, neste caso aínda máis que forma parte 1
bombeiro desa Xunta de Persoal.
E falar de incoherencia; é decir, a ver, todo é mellorable e sempre o decimos pero que falen e que
nos acusen a nosoutros de non dialogar, a verdade que neste caso, creo que no. E como ben decía,
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hai circunstancias que levan e poderíamos analizar todas e cada unha delas, que lles levan a
mellorar. Evidentemente, se van a ter unhas condicións moitísimo mellores e noutros casos, véase
La Rioja, cos que nosoutros non podemos competir porque non é o mesmo ir a facer un servizo
amplo dunha comunidade que facer un servizo, pois igual que se lle queda máis pequeno cun
concello.
Entón poderíamos analizar ese 30% dos que falan cales son os motivos que lles levan a irse.
Outra cousa máis. Cando estas persoas que non dubido da súa profesionalidade e que creo e collo
as palabras que di Germán deste servizo, que nosoutros creamos, moi orgullosa que me sinto del e
moi orgullosa que me sinto dos traballadores, evidentemente hai circunstancias que lles levan a…..
é que a verdade é que sinceramente, me resulta triste que nos digan a nosoutros que non
contemplamos e que non velamos polas condicións de todos estes traballadores con todo o esforzo
que nos costou e que nos costa manter o servizo como temos no Concello de Narón.
Pasamos a votar a proposta.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: En contra 6
PSdeG-PSOE: En contra 1 (Sra. García Blanco)
Abstencións 2 (Sr.Pita Breijo e Sr. Galego Castro)
BNG: En contra 2
5 º.- PROPOSTA DE ACORDOS RELATIVOS Á EMPRESA MIXTA DO MEDIO AMBIENTE
COSMA S.A.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: O Concello Pleno de Narón acordou en
sesión de data 22 de febreiro de 2002, a constitución dunha empresa mixta de xestión integral do medio
ambiente neste termino municipal, na que o Consistorio contará cunha participación do 51 % do
accionariado, e a entidade AQUALIA, SA. cun 49 % do capital social.
Así mesmo na devandita sesión prestouse aprobación ós Estatutos que haberían de rexer a vida societaria da
entidade a crear.
O artigo 14 dos Estatutos sociais, dispón que nas Xuntas Xerais , a representación orgánica do Concello de
Narón, corresponde ó Pleno da Corporación municipal, así como que a vontade do socio público será única
e decidida previamente conforme ás reglas que regulamentan a adopción de acordos polo Pleno municipal,
ostentando a representación deste na Xunta Xeral, o Alcalde ou Primeiro Teniente Alcalde ou Corporativo
designado polo Pleno ó efecto en cada ocasión; mentres que o artigo 11, letra b) prevé como atribución dese
órgano a aprobación das propostas que lle formule o Consello de Administración para concertar
empréstitos con entidades públicas ou privadas.
Por todo o exposto, e visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións dos representantes de PP -1- e BNG -1-; e
os votos favorables de TEGA -2- e PSdG-PSOE -1-) da Xunta de Portavoces do 21 de febreiro de 2022, a súa
Presidenta propón ao Pleno a adopción dos acordos seguintes:

PRIMEIRO.- Conferir á Sra. Alcaldesa-Presidenta a representación do Concello de Narón na Xunta Xeral
de Accionistas de Cosma, S.A. na que se procederá ao exercicio da seguinte atribución:
“Renovación dunha operación de crédito, por importe de 900.000 euros.”
SEGUNDO.- Autorizar á Sra. Alcaldesa para a sinatura de toda a documentación que precisa sexa para a
efectividade deste acordo.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a proposta
transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
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BNG: Abstencións 2

6 º.- PROPOSTA DE ACREDITACIÓN DOS REQUISITOS ESIXIDOS PARA A
AUTORIZACIÓN DA CESIÓN DO CONTRATO DENOMINADO "REVISIÓN E
REDACCIÓN DUN NOVO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO
CONCELLO DE NARÓN " E DISPOSICIÓN DO GASTO A FAVOR DA ENTIDADE
CESIONARIA.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: En relación ao expediente
denominado CESIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS DENOMINADO “REVISIÓN E
REDACCIÓN DUN NOVO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE
NARÓN”, o Técnico de Servizos Xerais, en data 16 de febreiro de 2022, elevou a esta AlcaldíaPresidencia informe-proposta cuxos antecedentes din:
“Con data 10 de setembro de 2021, a mercantil Dolmen S. L. P. de Arquitectura y Urbanismo,
adxudicataria do contrato denominado “Revisión e redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación
Municipal do Concello de Narón”, presentou un escrito no rexistro deste Concello polo que se
solicita a autorización para a cesión do meritado contrato a favor da sociedade civil Arqyur S. C.
Visto os informes emitidos pola Sección de Contratación, polos Servizos Técnicos Municipais, e
pola Secretaría e a Intervención Xeral, o Concello Pleno, na súa sesión de data 30 de setembro de
2021, acordou autorizar a cesión do contrato; sendo notificado dito acordo ás entidades
interesadas.
A autorización quedou condicionada, segundo o propio acordo adoptado, á acreditación, perante o
órgano de contratación, dos requisitos de aptitude da empresa cesionaria declarada no escritosolicitude de autorización, da constitución da garantía definitiva pola cesionaria, da entrega da
documentación en poder da cedente, e da formalización en escritura pública da cesión acordada.
En cumprimento do punto anterior, a entidade Arqyur S. C. presentou no rexistro deste Concello,
con data 20 de decembro de 2021, a documentación exixida nos pregos reguladores da
contratación, así como a garantía definitiva e a escritura pública de cesión.
Analizada dita documentación, a Sección de Contratación emitiu informe con data 08 de febreiro
de 2022, polo que se conclúe que quedan fidedignamente acreditados os extremos aos que se refire
o acordo plenario de data 30 de setembro de 2021.
Procede, polo tanto, ratificar os termos da cesión acordada, consignando nos orzamentos vixentes
e futuros os créditos necesarios para atender as obrigas económicas dimanantes deste contrato,
respecto da entidade cesionaria, á vista do informe emitido polos Servizos Técnicos Municipais de
data 16 de febreiro de 2022.”
Trasladada a proposta á Intervención Xeral, emítese informe desfavorable na mesma data, en base
a unha serie de observacións relativas ao prazo de duración do contrato. Visto este informe, o
Técnico de Servizos Xerais, en data 17 de setembro de 2022, emite novo informe que vén
concluír:
“Que de acordo cos informes obrantes no expediente, este contrato resulta condicionado por
numerosas circunstancias alleas á empresa adxudicataria que impediron o cumprimento preciso do
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prazo contractual, sen que nin á mercantil, nin a esta administración contratante, lle sexan
imputables diversas causas do retraso.”
Polo anteriormente exposto, e visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións dos
representantes de PP -1- e BNG -1-; e os votos favorables de TEGA -2- e PSdG-PSOE -1-) da
Xunta de Portavoces de data 21-02-2022, esta Alcaldía-Presidencia propón, ao Concello Pleno, a
aprobación dos seguintes acordos:
PROPOSTA
PRIMEIRO: Ter por acreditados os requisitos exixidos para a autorización da cesión do contrato
denominado “Revisión e redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de
Narón”, segundo o acordo plenario deste Concello de data 30 de setembro de 2021.
SEGUNDO: Dispoñer, en favor de Arqyur S. C., con CIF J15541246, o crédito de 119.790,00 €
(99.000,00 € de base máis 20.790,00 €, correspondentes ao 21% de IVE) nos orzamentos en vigor,
con cargo á aplicación orzamentaria 1510 22706.
Nos orzamentos de 2024 deberá consignarse o crédito de 59.895,00 € (49.500,00 € de base máis
10.395,00 €, correspondentes ao 21% de IVE), en favor da mesma entidade e con cargo á mesma
aplicación orzamentaria.
TERCEIRO: En canto ao prazo de duración do contrato, será de dous anos, a contar desde o día
seguinte ao da recepción deste acordo pola entidade cesionaria.
De acordo co informado polos Servizos Técnicos Municipais en data 16 de febreiro de 2022, está
prevista a entrega e facturación, para este exercicio, dos documentos de aprobación inicial e
provisional do PXOM.
Para o exercicio 2024, prevese a entrega e facturación da aprobación definitiva do documento.
CUARTO: Dar conta deste acordo ás entidades interesadas e aos Servizos Económicos do
Concello, aos efectos oportunos.
DEBATE
-Sra.Ledo Díaz: sabemos o traballo que hai detrás para ter un plan xeral e é verdade que antes da
pandemia, tiveramos unha reunión todas as persoas portavoces coa empresa anterior. Agora hai un
novo período, neste caso si que temos que decir que se nos deron as explicacións oportunas pero
ímonos abster porque é verdade que o período que aparece aí dun prazo de 2 anos non estamos
seguros de que poida estar en 2 anos. Entonces o noso voto neste caso, vai ser a abstención e non
en contra. Grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas de novo Sra.alcaldesa. Bueno, como xa comentamos na Xunta de
Portavoces, nós consideramos que 2 anos para este contrato vai ser insuficiente e por eso que
bueno, pois consideramos que hai demasiado traballo, que a aprobación inicial e a aprobación
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provisional e aprobación definitiva para despois de 10 ou 11 anos que está contratado a primeira
empresa, agora facelo en 2 anos parécenos que non vai chegar o tempo.
Por eso, gustaríanos que o contrato que fose un pouquiño máis largo para que de verdade houbera
interés e que se vira que había interés en sacar este plan de ordenación municipal adiante.
Pero bueno, nós ímonos abster porque si que consideramos que é moi necesario aprobar o PXOM
e, sobre todo, tamén sería moi interesante que o sacaran a exposición pública para que os cidadáns
de Narón puideran ter a oportunidade de coñecelo e de presentar alegacións se son necesarias e
para poder axilizalo pero vemos que vai moi lento e eso nos entristece.
Nada máis. Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
7 º.- DAR CONTA DOS INFORMES DE CUMPRIMENTO DO PAGO DE OBRIGAS
(MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 4º
TRIMESTRE DE 2021 DO CONCELLO, PADROADO DE CULTURA E COSMA).. –Dase
conta dos informes seguintes: A/ INFORME DE TESOURERÍA
ASUNTO: CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGO DE OBRIGAS (Informe de morosidade)
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais.
• Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen
medidas de loita contra a morosidade nas operación comerciais.
• Real Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro.
• Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as
obrigas de facturación.
• Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de
facturas no Sector Público.
INFORME
PRIMEIRO.- O presente informe sobre o cumprimento dos prazos de pago emítese con carácter trimestral e con
arreglo ó disposto na normativa anteriormente citada.
SEGUNDO.- Forman parte do presente todos os pagos comerciales entre empresas e esta Administración (capítulos
2 e 6 da clasificación económica de gastos do orzamento), de conformidade co disposto na Lei 9/2017 así como o
disposto no artigo 3.1 Da Lei 3/2004 , quedando fora, polo tanto, as operacións que non están baseadas nunha relación
comercial, tales como as que son consecuencia dunha relación estatutaria ou laboral, ou as que son consecuencia da
potestade expropiatoria, igualmente están excluidas as que se producen entre distintas entidades do sector público.
Se incluirán todas as facturas pagadas ou pendentes de pago en cada trimestre, independentemente da sua data de
expedición, a diferencia das facturas incluidas para o cálculo do periodo medio de pago que solo se ten en conta as
facturas expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014.
TERCEIRO.- Dacordo co disposto na normativa de aplicación , a Administración terá a obriga de abonar o precio
dentro dos 30 días seguintes á data de aprobación das certificacións de obra ou da aprobación das facturas presentadas
ante o rexistro administrativo en tempo e forma.
O artigo 4 da Lei 3/2004, na sua actual redacción dada pola Lei 11/2013, de 26 de xullo, de medidas de apoio ao
emprendedor e de estímulo de crecemento e da creación de emprego, establece:
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“1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de los servicios…..
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios
con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios….
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda asociar un plazo superior a 60 días
naturales….”
Igualmente a Lei 11/2013 modifica o artículo 216.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por RD Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, sinalando:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados……………..la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación”
Ademais a Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público, modifica no seu artigo primeiro a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financieira, añadindo unha disposición adicional quinta nos seguintes térmos:
“Plazo de pago a proveedores.
Las referencias en esta Ley al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento establezca la
mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de treinta días”.
En definitiva o inicio do periodo de cómputo, tanto das operacións pagadas como as pendentes, fíxase dende a recepción da factura, e o cómputo dos días para calcular o periodo
medio de pago iníciase aos trinta días posteriores a esa data,data que ven dada polo rexistro contable da mesma.
CUARTO.- Atendendo ós datos suministrados pola contabilidade municipal e ao módulo de rexistro de facturas, funcións ambas que son desenroladas pola Intervención municipal,
e de conformidade coa normativa aludida, en cumprimento do establecido no artigo 4.3 e 10 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do
rexistro contable de facturas no Sector Público, a Tesourería municipal emite o seguinte informe:
1º) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre (4º trimestre. Data ref. 31/12/2021)
O período medio do pendente de pago (PMPP) a 31.12.2021 atópase en 51,22 días.
Ó remate deste período, o número total de facturas pendentes de pago é de 2162 por importe de 1.707.230,08 €, das cales, o 42,28 % están dentro do período legal de pago,
porcentaxe que se sitúa no 78,16 % se a análise se realiza sobre os importes.
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FACTURAS PTES DE PAGO ao final do 4º TRIM. (ata o 31/12/2021)
Dentro do período legal de pago
Fóra do período legal de pago
Cl a s i f. por ca pítul os
Nº operacións e %
Importe total e %
Nº operacións e %
Importe total e %
Ga s tos Bens Correntes e Serv. (ca p. 2)
674
529.932,38 €
962
195.615,91 €
Inves ti mentos rea i s (ca p. 6)
22
649.424,67 €
0
0,00 €
Otros pa gos por oper comerc
1
4.977,54 €
0
- €
Pendentes de a pl i ca r a pres upos to
217
150.082,53 €
286
177.197,05 €
Total
914
42,28%
1.334.417,12 € 78,16% 1248
57,72%
372.812,96 € 21,84%
Das 2162 facturas rexistradas ata 31 de decembro de 2021, importe total 1.707.230,08 €, a 31 de decembro de 2021 existen:

-

914 obrigas por importe total de 1.334.417,12 euros están pendentes de pago a data 31.12.2021, dentro do prazo legal de pago ao final do trimestre.

-

1248 obrigas pendentes de pago por importe total de 372.812,96 euros a data 31.12.2021 incumpren o prazo legal de pago dende que foron anotadas no rexistro de facturas
da aplicación contable

2º) Pagos realizados no trimestre (Entre 01/10/2021 e 31/12/2021):
Neste trimestre o período medio de pago foi de 30,86 días.
Ó remate deste período, o número total de pagos realizados foi de 1671, por importe total de 5.770.331,12 €, dos que o 61,34% foron realizados dentro do período legal de pago,
porcentaxe que aumenta a 95,71 % se o análise se realiza sobre os importes.

Clasif. por capítulos
Gastos Bens Correntes e Serv. (cap. 2)
Investimentos reais (cap. 6)
Otros pagos por oper comerc
Pendentes de aplicar a presuposto
Total

PAGOS REALIZADOS no 4º TRIM (Entre 01/10/2021 e 31/12/2021)
Dentro do período legal pago
Fora do período legal pago
Nº operacións
Nº operacións
Importe total
Importe total
940
70
15
0
1025 61,34%

4.465.045,65 €
945.663,99 €
112.309,87 €
0,00 €
5.523.019,51 € 95,71%

644
2
0
0
646

38,66%

160.164,75 €
87.146,86 €
0,00 €
0,00 €
247.311,61 €

4,29%

Das 1671 facturas rexistradas e que foron pagadas no 4º trimestre de 2021, importe total xeral 5.770.331,12 euros, a 31 de decembro de 2021 existen:
-

1025 facturas de importe 5.523.019,51 euros aboadas dentro do prazo legal de pago
646 facturas por importe total de 247.311,61 euros aboadas fóra do prazo legal de pago, dende que foron anotadas no rexistro de facturas da aplicación contable.

O período medio de pago legal do 3º trimestre 2021 atópase en 30,86 días, ten mellorado en 4,66 días respecto ao trimestre anterior (que se situaba en 35,52 días), se sitúa dentro
do máximo esixido, e polo tanto, cumpre o perído medio de pago en termos legais.
3º) Intereses demora pagados 4º Trimestre. Data ref. 31/12/2021: IMPORTE 0,00 €.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

Pagos realizados en el periodo

Código
de
Entidad

Entidad

11-15054Narón
AA-000

Tipo de
Contabilidad

Limitativa

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Número
de Pagos

30,86

1025

Importe Total

5.523.019,51

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Número
de Pagos

646

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del
Periodo

Intereses de Demora

Importe Total

Pagados en el
Periodo

Número
de
Pagos

247.311,61

0

Importe
Total
Intereses

Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(dias)

0,00

51,22

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

914

Importe Total

1.334.417,12

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

1248

Importe
Total

372.812,96

Se procede, por parte da Tesourería Municipal, á incorporación dos datos deste Informe á plataforma habilitada polo Ministerio de Facenda e ponse en coñecemento da Intervención
Municipal para a súa sinatura en dita plataforma.
B/ INFORME DE TESOURERÍA
ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (PMP)
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021
PRIMEIRO.- A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria y Sostenibilidade Financiera, introduce o concepto de periodo medio de pago como expresión do
tempo de pago ou retraso no pago da débeda comercial, de maneira que todas as Administracións Públicas deberán de facer público o seu periodo medio de pago.
SEGUNDO.- O RD 635/2014, de 25 xullo, ( coas modificacións introducidas polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro) desenrola a metodoloxía de cálculo do periodo
medio de pago a proveedores das Administracións Públicas ( en adiante PMP).
O periodo medio de pago definido neste Real Decreto mide o retraso no pago da débeda comercial en termos económicos, e é un indicador distinto e que non hai que confundir
co periodo legal de pago establecidos na Lei de Contratos do Sector Público a efectos de morosidade e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita
contra a morosidade nas operación comerciais.
Mediante a modificación introducida polo RD 1040/2017, aclárase a diferencia entre o concepto do periodo medio de pago a proveedores ao que se refire la Lei Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, e o plazo máximo de pago a proveedores que se establece na normativa en materia de morosidade regulado na Lei 3/2004, de 29 de dicembro. O primeiro é o intervalo
temporal no que cada administración debedora debe facer fronte ás débedas cos seus proveedores, computado como prazo medio, cuxo incumprimento da lugar a adopción das
medidas previstas na citada lei orgánica para o aseguramento de parte do pago, e que non modifica as circunstancias de ningunha obriga individual. Polo contrario, o segundo
constitúe un intervalo de tempo suxeito a precisas reglas de cálculo establecidas na Lei 3/2004, para o pago das operacións comerciais, cuxo incumprimento provoca a deivindicación
automática de xuros da débeda impagada dende o transcurso do prazo de pago aplicable.O prazo máximo de pago a proveedores continúa estando en 30 días.
Trala modificación introducida polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, o artigo 5.2 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo prevé que:“2.(….) Se entenderá por número
de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
a)La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
b)La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
3582
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

c)La fecha de entrada en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se
reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. (….)”
Asemade, a “Guía para la cumplimentación de la aplicación y el cálculo del periodo de pago de las EELL. Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio” publicada polo Ministerio de Hacienda y Función Pública en febreiro de 2018 no seu apartado 2.1 “CÁLCULO RATIO DE LAS
OPERACIONES PAGADAS” determina que:
“La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de dúas de promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
El “Número de días de pago”: La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados hasta la fecha de pago
material por parte de la Administración. En los supuestos en que no exista constancia del acto de conformidad, se tomará la fecha de recepción de la factura en registro
administrativo o sistema equivalente. (….)
En el caso de certificaciones de obra, el cómputo se inicia desde la fecha de aprobación. (…)”
Como consecuencia das modificacións introducidas polo RD 1040/2017, Sicalwin adaptou no seu día a forma de cálculo da data de inicio do cómputo do Periodo medio de pago das
facturas. Ata a data de entrada en vigor do RD 1040/2017, para obter a data de inicio de cómputo sumábanse 30 días á data de rexistro de entrada de facturas. Desde a entrada en
vigor deste RD pódese realizar desde a conformidade da factura, e en defecto dese dato, desde o recoñecemento de obrigación.
Dende o 1 de xullo de 2019, púxose en marcha o sistema de conformidad electrónica das facturas no propio módulo de contabilidad ( utilidade Firmadoc) , polo que dende esa data,
o cómputo do PMP realízase dende a data de conformidade da facturas e non dende a de recoñecemento da obrigación tal e como sucedeu nos trimestres anteriores. En todo caso,
debe terse en conta que a configuración técnica da utilidade Firmadoc implicou a imposibilidade material de realizar dita conformidade electrónica de maneira inmediata, esto é ,
dende o 1 de xullo.
TERCEIRO.- O artigo 198 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público prevé que: “4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que
la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.”
CUARTO.- Computa para o presente cálculo as facturas comerciales entre as empresas e a Administración (capítulos 2 e 6 da clasificación económica do estado de gastos do
orzamento), expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014 que consten no rexistro contable de facturas ou sistema equivalente e as certificacións mensuais de obra aprobadas a partir da
mesma data.
Quedan excluídas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñan a consideración de Administración Pública no ámbito da contabilidade nacional e as obrigas pagadas con
cargo ó Fondo para la Financiación dos pagos a proveedores. Asemade, quedan excluidas as propostas de pago que foran obxeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamentos de execución, procedementos administrativos de compensación ou actos análogos dictados por órganos xudiciales e administrativos.
QUINTO.- Dacordo co disposto no artigo 6.2 da citada norma, as corporacións locais remitirán ao Ministerio de Facenda e AAPP e publicarán periódicamente a información
relativa ó seu PMP a proveedores referido ó trimestre anterior antes do día trinta de cada mes nos portales web das Entidades Públicas seguindo criterios homoxéneos que permitan

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
garantir a accesibilidade e transparencia das mesmas, para o que o Ministerio de Facenda facilitou un modelo tipo de publicación a través da Oficina Virtual para a Coordinación
Financieira coas Entidades Locales.
SEXTO.- En aplicación da metodoloxía de cálculo que considera a data de conformidade das facturas tendo en conta os datos contidos a día de hoxe no aplicativo contable
Sicalwin referidos ao 4º trimestre, e considerando a necesidade de incluir asemade os datos das entidades dependentes do Concello de Narón , esto é, o Padroado de Cultura, esta
Tesourería informa que resultan os seguintes ratios:
En días

Código de Entidad

Entidad

11-15-054-AA-000

Narón

11-15-054-AV-001

P. Cultura

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago

Ratio de
Operaciones
Pagadas

Periodo Medio de
Pago Trimestral

15,62

5,75

13,69

0,28

0

0,28

En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Narón

12,56

O cal se informa ós efectos do seu envío telemático pola Intervención municipal a través da OVEL do portal do Ministerio de Facenda, plataforma autoriza, mediante sinatura
electrónica, ós efectos de dar cumprimento ó disposto no artigo 6 do RD 635/2014, de 25 de xullo.
C/ INFORME DA INTERVENCION DELEGADA
ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES PADROADO DE CULTURA DO CONCELLO DE NARON
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021
PRIMEIRO.- A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria y Sostenibilidade Financiera, introduce o concepto de periodo medio de pago como expresión
do tempo de pago ou retraso no pago da débeda comercial, de maneira que todas as Administracións Públicas deberán de facer público o seu periodo medio de pago.
SEGUNDO.- O RD 635/2014, de 25 xullo, (coas modificacións introducidas polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro) desenrola a metodoloxía de cálculo do periodo
medio de pago a proveedores das Administracións Públicas (en adiante PMP).
O periodo medio de pago definido neste Real Decreto mide o retraso no pago da débeda comercial en termos económicos, e é un indicador distinto e que non hai que confundir
co periodo legal de pago establecidos nas Leis de Contratos do Sector Público ( vixentes para este periodo) a efectos de morosidade e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que
se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operación comerciais.
Agora ca variación do cómputo do prazo do PMP non pode tomar valores negativos xa que se computa dende o recoñecemento da obriga e antes se computaba dende os 30 días da
entrada no rexistro da factura ou data da certificación de obra si fose o caso.
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TERCEIRO.- O artigo artigo 216.4 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, establece que:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el
sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono. “
Tamén o artigo 198 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público prevé que:
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que
la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.”
CUARTO.- Computa para o presente cálculo as facturas comerciales entre as empresas e a Administración (capítulos 2 e 6 da clasificación económica do estado de gastos do
orzamento), expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014 que consten no rexistro contable de facturas ou sistema equivalente e as certificacións mensuais de obra aprobadas a partir da
mesma data.
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Quedan excluidas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñan a consideración de Administración Pública no ámbito da contabilidade nacional e as obrigas pagadas con
cargo ó Fondo para la Financiación dos pagos a proveedores. Asemade, quedan excluidas as propostas de pago que foran obxeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamentos de execución, procedementos administrativos de compensación ou actos análogos dictados por órganos xudiciales e administrativos.
QUINTO.- Dacordo co disposto no artigo 6.2 da citada norma, as corporacións locais remitirán ao Ministerio de Facenda e AAPP e publicarán periódicamente a información
relativa ó seu PMP a proveedores referido ó trimestre anterior antes do día trinta de cada mes nos portales web das Entidades Públicas seguindo criterios homoxéneos que permitan
garantir a accesibilidade e transparencia das mesmas, para o que o Ministerio de Facenda facilitou un modelo tipo de publicación a través da Oficina Virtual para a Coordinación
Financieira coas Entidades Locales.
SEXTO.- En aplicación da metodoloxía de cálculo establecida no art. 5 do citado Real Decreto sobre os datos contidos a día de hoxe, no aplicativo contable Sicalwin e referidos ó
periodo do encabezamento, e considerando a necesidade de incluir asemade os datos das entidades dependentes do Concello de Narón , esto é, o Padroado de
Cultura, esta Tesourería informa que resultan os seguintes ratios:
En días

Código de Entidad

Entidad

11-15-054-AV-001

P. Cultura

Ratio de
Operaciones
Pagadas
(Días)

Importe Pagos
realizados (euros)

0,28

Ratio de
Operaciones
Pendientes (Días)

653.578,07

Importe Pagos
Pendientes (Días)

0

Periodo Medio de
Pago (Días)

0

0,28

O cal se informa ós efectos do seu envío telemático pola Intervención municipal a través da OVEL do portal do Ministerio de Facenda, plataforma autoriza, mediante sinatura
electrónica, ós efectos de dar cumprimento ó disposto no artigo 6 do RD 635/2014, de 25 de xullo.
D/ INFORME DA INTERVENCION DELEGADA
ASUNTO: CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGO DE OBRIGAS (Informe de morosidade) PADROADO DE CULTURA DO CONCELLO DE NARON
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
• Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loira contra a morosidade nas operación comerciais.
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
• Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
• Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
INFORME
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PRIMEIRO.- O presente informe sobre o cumprimento dos prazos de pago emítese con carácter trimestral e con arreglo ó disposto na normativa anteriormente citada; a súa forma
de cálculo é distinta da establecida no RD 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do periodo medio de pago a proveedores das Administracións
Públicas e cuxa emisión é de carácter trimestral.
SEGUNDO.- Forman parte do presente todos os pagos comerciales entre empresas e esta Administración (capítulos 2 e 6 da clasificación económica de gastos do orzamento), de
conformidade co disposto no RDL 3/2011 e Lei 9/2017 así como o disposto no artigo 3.1 Da Lei 3/2004.
TERCEIRO.- Dacordo co disposto na normativa de aplicación, a Administración terá a obriga de abonar o precio dentro dos 30 días seguintes á data de aprobación das
certificacións de obra ou da aprobación das facturas presentadas ante o rexistro administrativo en tempo e forma.
CUARTO.- Atendendo ós datos suministrados pola contabilidade municipal e ao módulo de rexistro de facturas, e de conformidade coa normativa aludida, en cumprimento do
establecido no artigo 4.3 e 10 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, a Tesourería
municipal emite o seguinte informe:
Pagos realizados en el periodo

Código
de
Entidad

Entidad

11-15P.
054Cultura
AA-000

Tipo de
Contabilidad

Limitativa

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Número
de Pagos

3,40

151

Importe Total

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Número
de Pagos

653.578,07 €

0

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del
Periodo

Intereses de Demora

Importe Total

0,00 €

Pagados en el
Periodo

Número
de
Pagos

Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(dias)

Importe
Total
Intereses

0

0,00 €

1

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

1

Importe Total

40,15 €

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

0

Importe
Total

0,00 €

Acompáñase como anexo o detalle da información que foi volcada na OVEL.
O que se informa ós efectos da súa remisión ó Pleno do Concello de Narón, así como se comunica que se procederá ó seu envío telemático a través da Oficina Virtual para a
Coordinación coas Entidades Locales, do portal do Ministerio de Hacienda, ós efectos de dar cumprimento co disposto no artigo 4.4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación
da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
E/ COSMA

CÁLCULO PMP A FECHA 31/12/2021

Pagos realizados en
el trimestre

Periodo
medio pago
(PMP)
(días)

Pagos
realizados en
el trimestre
Dentro
periodo legal
pago
Número de
pagos

Fuera
periodo legal
pago
Importe
total

Número de
pagos

Importe
total

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Aprovisionamiento y
otros gastos de
explotación
Adquisiciones de
inmovilizado
material e intangible
Sin disgregar

60,17

141

742.022,44

105

249.086,66

Total

60,17

141

742.022,44

105

249.086,66

Facturas o
documentos
justificativos
pendientes de pago
a final del trimestre

Periodo
medio del
pendiente
pago
(PMPP)
(días)

Pendientes pago al final del trimestre
Dentro periodo legal pago
al final del trimestre

Fuera periodo legal pago al
final del trimestre

Número de
operaciones

Importe
total

Número de
operaciones

Importe
total

Aprovisionamiento y
otros gastos de
explotación
Adquisiciones de
inmovilizado
material e intangible
Sin disgregar

33,49

78

584.810,47

10

111.602,01

Total

33,49

78

584.810,47

10

111.602,01

O Concello Pleno, deuse por enterado.
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8 º.- DAR CONTA DA INFORMACIÓN REMITIDA AO "MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA" EN CUMPRIMENTO DO QUE SE ESTABLECE NO ARTIGO
16 DA ORDE HAP/2105/2012. –
SUBMINISTRO INFORMACIÓN 4º TRIMESTRE 2021
AO CONCELLO PLENO
A Interventora Xeral da conta ao pleno do concello da información remitida ao “Ministerio de
Hacienda y Función Pública” a través da correspondente aplicación de captura habilitada na
“Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales”, en cumprimento
do que se establece no artigo 16 da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenrolan
as obrigas de subministro de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de
estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, correspondente ao subministro de información
do 4º trimestre do exercicio 2021, así como o correspondente informe, efectuada por esta
Intervención (artigo 4.1.b) utilizando os medios electrónicos e formularios do sistema habilitado
polo “Ministerio de Hacienda y Función Pública” (artigo 5.1).
Asinado dixitalmente por:
A Interventora xeral
Mªdel Pilar Canzobre Méndez
03/02/2022

O Concello Pleno, deuse por enterado.

INCIDENCIA: Sae a Sra.Interventora Xeral sendo as 19:34´horas.
9 º.- MOCIÓN DO PP PARA LEVAR A CABO A POSTA EN MARCHA DOS VIAIS DE
ACCESO E APARCAMENTO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE. -Lida polo secretario xeral
a moción que di así: O voceiro do Partido Popular, Germán Castrillón Permuy, o que abaixo
asina, con DNI 32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo municipal do PP, conforme ao
previsto no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades locais, desexa elevar ao Pleno Municipal para o seu debate e aprobación se procede, a
seguinte MOCIÓN:
LEVAR A CABO A POSTA EN MARCHA DOS VIAIS DE ACCESO E APARCAMENTO
DO NOVO CENTRO DE SAÚDE
EXPOSICION DE MOTIVOS
O novo centro de Saúde de Narón, foi posto en funcionamento no mes de xullo do ano 2021. O
mesmo está situado na Rúa Lodairo, nunha parcela de algo máis de 6000 metros cadrados, nun
edificio de 4312 metros cadrados, uns 1800 metros cadrados máis que no antigo centro de Saúde,
alberga 56 consultas en áreas que aumentan considerablemente en relación ao antigo centro e
implica uns 16 espazos de asistencias máis.
O novo centro atende a unha poboación de 35.000 persoas no centro de saúde e sobre 45.000 no
punto de Atención Continuada de Servizo de Atención Primaria de Narón, que abarca os Concellos
de Narón, Neda e Valdoviño.
Se ampla desta forma, un centro cunha completa carteira de servizos da que se beneficia a
poboación do Concello de Narón, as instalacións dispoñerán dunha área médica de 14 consultas de
medicina xeral, 12 de enfermería, 2 de farmacia, 2 salas de técnicas, 4 consultas de docencia e 4
salas polivalentes, así como unha área da muller cunha consulta de Xinecoloxía, consultas de
matrona, sala de educación en saúde e vestiario.
Un centro que con estas características e consultas recibe a diario un número moi importante de
usuarios ás consultas médicas ou revisións.

CONCELLO DE NARÓN
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Os usuarios e profesionais que a diario teñen que asistir ás instalacións do novo centro de saúde,
estanse atopado cunha serie de dificultades que non son entendibles, a falta de xestión e
planificación por parte do goberno local de Narón, lévanos á situación actual.
O protocolo asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Narón no ano 2011 recollía as
obrigacións que cada administración tiña para a construción e posta en funcionamento do novo
centro de saúde.
O Concello de Narón ten que realizar os viais de acceso, aparcamento, dotar o novo edificio
dos servizos como auga, saneamento e electricidade.
O vial rúa do Lodairo é a que dá acceso ao novo centro de saúde desde a estrada de Castela AC862, cunha pequena ampliación sobre uns 300 metros terminando nunha ridícula rotonda que
non permite facer o xiro á gran maioría dos vehículos que actualmente están no mercado,
ademais de provocar atascos e un embude ao non dispoñer dun vial a partir desa rotonda,
coas mínimas dimensións para ter unha circulación acorde ás necesidades do volume de
vehículos que circulan diariamente por esa vía.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Narón presenta as seguintes:
PROPOSTAS DE ACORDOS
1- Instar o equipo de goberno do Concello de Narón a continuar e finalizar a urbanización da
Rúa Lodairo ata a conexión coa estrada da Deputación DP 5406 (Estrada do Lodairo) para
que os vehículos poidan circular en ambos os sentidos cumprindo coa regulamentación de
mobilidade sostible.
2- Instar o equipo de goberno do Concelllo de Narón a que urbanice a rúa Edreiro que baixa
lindando co novo centro de Saúde para facilitar o acceso aos veciños/as da contorna o
Domirón, Camiño do Pino e a Faisca para que poidan acceder ao centro e desconxestionar
a estrada de Castela e a rúa Lodairo,
Narón, 7 de febreiro de 2022
Germán Castrillón Permuy
E visto o ditame DESFAVORABLE, por maioría, con 7 votos en contra (5 TEGA, 2 PSdeGPSOE), 3 votos a favor do PP e 1 abstención do BNG da Comisión informativa de Obras,
Urbanismo e Servizos do 14 de febreiro de 2022, o seu presidente propón ao Concello Pleno a
ratificación do ditame meses mesmos termos.
DEBATE
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, pois o Grupo Popular do Concello de Narón, presentamos esta moción para levar a cabo a
posta en marcha dos viais de acceso e aparcamento do novo Centro de Saúde.
O novo centro de Saúde de Narón, foi posto en funcionamento no mes de xullo do ano 2021. O
novo centro atende a unha poboación de 35.000 persoas no centro de saúde e sobre 45.000 no
punto de Atención Continuada de Servizo de Atención Primaria de Narón, que abarca os Concellos
de Narón, Neda e Valdoviño.
O centro que ten unha completa carteira de servizos da que se beneficia a poboación do Concello
de Narón, as instalacións dispoñen dunha área médica de 14 consultas de medicina xeral, 12 de
enfermería, 2 de farmacia, 2 salas técnicas, 4 consultas de docencia e 4 salas polivalentes, así
como unha área da muller cunha consulta de Xinecoloxía, consultas de matrona, sala de educación
en saúde e vestiario.
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Un centro que con estas características e consultas recibe a diario un número moi importante de
usuarios ás consultas médicas ou revisións.
Os usuarios e profesionais que a diario teñen que asistir ás instalacións do novo centro de saúde,
estanse atopando cunha serie de dificultades que non son entendibles, a falta de xestión e
planificación por parte do goberno local de Narón.
O acceso ao novo centro de Saúde polo vial da rúa do Lodairo é a que dá acceso ao novo centro de
saúde desde a estrada de Castela AC- 862, cunha pequena ampliación sobre uns 300 metros
terminando nunha ridícula rotonda que non permite facer o xiro á gran maioría dos vehículos que
actualmente están no mercado, ademais de provocar atascos e un embude ao non dispoñer dun vial
a partir desa rotonda, coas mínimas dimensións para ter unha circulación acorde ás necesidades do
volume de vehículos que circulan diariamente por esa vía.
Ninguén pode entender que o novo centro de saúde leve 8 meses aberto e aínda siga sen
aparcadoiro. Hai que aparcar nun barrizal, aínda así insuficiente e que nin se dignaron a explanar
os montóns de terra e botarlles unha capa de grava para que a xente non se embarre. Cando por
necesidade están obrigados a estacionar os vehículos no barrizal.
As rúas as que facemos referencia nesta moción r/Lodairo e r/Edreiro non cumplen coas
necesidades de servizo que demandan os usuarios que teñen que utilizar estas instalacións a diario.
Non é entendible a negación do goberno de Narón a urbanización destas rúas .
Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Narón presenta as seguintes
propostas de acordo aos que acaba de dar lectura o Sr.secretario.
Nada máis e moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: boas de novo a todas e todos. Nós a verdade é que fóra da exposición que acaban
de facer do Centro de Saúde si que consideramos que é necesario. Que o camiño do Lodairo non
remate no centro de saúde, que é verdade que hai xente que está vivindo alí. É verdade que me
abstiven eu en comisión porque a explicación que se deu fíxome dubidar e dende a humildade ,
porque eu tamén escoito ás persoas cando intervides dixen “pois vai ser que eu non lín ben ….
Pero volvín a ler a moción e efectivamente cremos que é moi necesario que se arranxe, que xa hai
unha reclamación dos veciños e veciñas e que eso se transformou pero só se transformou ata onde
se fixo o centro de saúde.
Cremos nun modelo urbano sostible e cremos que hai que darlle solución a ese camiño que non
pasa por unha estrada de tropecentos carrís, de comunicar…non, non, non . O que pasa é que
urbanizar e facelo axeitado para que as persoas poidan acceder ao centro de saúde ou a outros
sitios, a xente que vive alí nunhas condicións dignas.
É verdade o que se di ao respecto do aparcadoiro. Aquí se falou moitísimo e saiu a bombo e
platillo nos medios de comunicación que se ía a facer un aparcadoiro, que costaba tanto ás arcas do
concello, por certo, que pagamos todos e todas, que aquí parece que cando se fai unha obra o
concello fanna os concelleiros e as concelleiras.. no, no, o pagamos todos e todas e está ben, vale?
Inaugurouse o centro de saúde, é verdade que temos unha lameira e unha situación complicada.
É verdade que cando se inicien as obras dese aparcadoiro imos a ter un problema para poder
chegar ao centro de saúde porque a día de hoxe en Naron é unha cidade que te podes mover si tes
coche. Cando non tes coche é complicado, pero aos centros de saúde soemos ir en coche e a xente
que non ten coche ás veces ata pode ter diñeiro para pagar un taxi, pero bueno, que a situación se
complica.
Teño que decir que o centro de saúde leva 8 meses aberto e ten moitísimas deficiencias porque o
propio persoal que está alí así o reclama. Tal e como está o Pac é unha situación insostible e cando
se chama por teléfono as esperas son moi grandes e necesitaría máis PSX para poder facer eses
programas pilotos que tanto vendeu o Partido Popular, pero aí imos a falar de sanidade pública que
é algo que depende da Xunta de Galicia, na que está gobernando de momento o Partido Popular,
aínda que parafraseando á “vindeira” presidenta deste país Ana Pontón, imos deixar no, agora xa
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non se fala de Galicia, Galicia, Galicia. Pasaron as eleccións, e o que vos importa é “Génova,
Génova, Génova” , nesas andades e os servizos públicos están como están .
As ambulancias non collen no centro de saúde.
Hai radioloxía porque se reclamou moitísimas veces, o BNG o levou ao Parlamento Galego.
Cando se dixo que estaba aprobado, nin sequera aparecía nos planos, pero agora como é radioloxía
menor, nin tan sequera ciruxía torácica, se fai no centro de saúde, se deriva ao hospital.
Fai falta Psicoloxía Clínica, atender á saúde mental. Que por certo, Narón é o concello de toda a
comarca que máis porcentaxe ten de persoas que atende a unidade de saúde mental en Ferrol que
só hai unha para toda a comarca. Non porque en Narón estemos peor ou mellor de saúde mental
senón porque é a poboación máis nova e a media de idade máis nova é máis consciente da
necesidade diso e se reclama máis.
Pero o que é triste é que chegues ao centro de saúde, e como hai esas colas na unidade de saúde
mental non hai outras alternativas como pode ser Psicoloxía Clínica, que o BNG o reclama para
toda Galicia e que se integre nos centros de saúde. O problema é que se medica e despois cando xa
podes acceder miran o problema.
Hai moitísimas eivas, non falemos do “ben feito” que está este centro de saúde. Ben que estea feito
pero hai moito que lidiar por aí e neste caso, nesta moción, nós si que cremos que a xente desa
zona ten dereito a que… igual que teñen unha rotonda pintada pequeniña aí ao carón, que se
mellore a súa accesibilidade; nós xa o decimos para as persoas porque nós cremos que son as
persoas as que teñen que poder vir andando, desprazarse etc, etc, non para facer unha vía
alternativa.
Entonces, neste caso, imos a votar a favor da moción do Partido Popular. Moitas grazas.
-Sr.Ramos Rodríguez: bueno, boas tardes a todas e a todos.
Como xa explicamos na comisión, nós damos que eses posibles problemas de atascos e circulación
van a quedar arranxados coa construcción do novo aparcamento. Comentarvos que xa vos dixemos
en varias ocasións que eso ía con fondos europeos, con fondos Edusi, e que se iniciarán este ano.
Con respecto ao camiño do Lodairo. Ese camiño está en solo rústico. No plan PXOM actual ese
camiño rústico hai un tramo que non ten alineacións, co cal para poder facer calquera obra de
mellora e poder expropiar habería que modificar ese plan de urbanismo, habería que facer unha
modificación puntual. É decir, nós nese camiño non podemos facer unha actuación sen facer un
plan especial como o que fixemos no tramos do centro de Saúde. Co cal eso a día de hoxe sería
imposible de facer.
Tercera cuestión: se nun futuro existise un problema de circulación, o normal sería executar o
tramo que comunica carretera de Castilla que vai perimetral ao aparcamento e sae na Souto Vizoso
cruzando a 25 de xullo. Ese é o tramo de calle que deberíamos facer en caso de que existise ese
problema de circulación ao que vosoutros vos referistes en varias ocasións.
É máis, facendo esa calle que xa está contemplada no novo PXOM quedarían 2 grandes áreas de
posibles equipamentos. Por certo, animo ao PP que nesas 2 grandes áreas de posibles
equipamentos poderíamos instalar unha residencia de maioires, ou un novo colexio. O instituto de
FP que estamos pedindo todos os anos e nós nos comprometemos que se a Xunta fai a residencia e
o colexio, nós facemos esa nova calle.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sr.Ramos pola proposta que nos fai.
É de agradecer que saque da chistera esa proposta pero sabe vostede que agora mesmo para
solicitar un colexio novo, ten vostede que presentar a parcela cunha serie de condicionantes,
cunhas dimensións especiais. E cunha especial situación. Quérolle decir que esa zona que vostede
propón non cumple.
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E ademais non só eso. Vostedes, é verdade que teñen esa calle aberta dende o ano 2002, que
aprobaron o Plan de Ordenación Municipal que ben é certo que non cumple as normativas actuais.
Que xa quedou daquela fóra da normativa da Lei de Solo de Galicia porque a 6 meses se aprobou
unha nova lei e despois se aprobaron 3 leis máis dende aquela, no.
Entonces a premura aquí neste caso é que vostedes axilicen o plan de verdade. Porque levan coa
contratación dende o ano 2010. Entonces se queren chegar a estas conclusións, se tiveramos un
plan novo aprobado, posiblemente estaríamos agora noutra situación e como agora mesmo ese
plan que teñen aprobado en Narón non cumple a Lei do Solo de Galicia, non cumple a Lei de Solo
de Galicia. Non está, entonces polo tanto, o que me propón paréceme moi ben, queda moi bonito
pero a realidade é moi distinta.
Nós estamos pedindo que se reguralice e se normalice a circulación para o novo centro de saúde e
que se axilice o novo aparcamento. E aínda que ese terreo estea en zona rústica pódese facer unha
adaptación ás normas de circulación viaria e accesibilidade sostible. Eso está por riba de calquera
outra circunstancia.
Porque é certo, vostedes pasarán pouco por esa carretera, por esa estrada ou por esa rúa, como lle
queiran denominar, porque máis ben é estrada, dende o centro de saúde para unha estrada, que non
unha rúa, verán que a xente non pode camiñar por aí. Porque non hai arcén e en pouco sitio hai un
espazo para que os pións veñan por unha zona que non sexa de circulación para os vehículos. Polo
tanto é urxente e ademais daría un servizo extraordinario a ese novo centro de saúde e daría unha
circulación moito máis fluída a todos os usuarios que veñan a ese centro de saúde, e non só eso,
que ademais a rúa Edreiro podería facilitar a moitos veciños do entorno dende Domirón, dende A
Faísca, dende o camiño do Pino, dende o Alto que baixaran camiñando a ese novo Centro de
Saúde; e que a outra circunstancia que teríamos un centro de saúde onde os accesos estarían
acordes ao que se fixo aí nese frente o noso centro de sáude e teríamos recollido e non pegado ao
centro de saúde, home, pois unha pista que está a herba todo o ano, no.
Entonces creo que a urbanización e a accesibilidade pois creo que tamén é importante. Polo tanto,
non podemos entender que vostedes non se comprometan hoxe aquí a primeiro facer un estudo, e
despois facer esa nova adaptación deses viais e lles recomendo que visiten máis a zona porque de
verdade que se o visitaran máis darianse conta de que era urxente o que estamos pedindo. Nada
máis.
-Sra.Ledo Díaz: eu de verdade estou acostumada de que cando falo das forzas estatais, o PSOE e o
PP, …. pero agora o que encontrei aquí é un xogo de trileiros para non facer nada, falar de
residencia, falar de tal…. Que o reclamamos é “oie, se vostede fai esto para non decir nada” o os
outros decindo outra cousa. A verdade é que hoxe imos saír de aquí sorprendidas do que nos
acabamos de atopar.
Falen de modificación puntual, de plan especial, imposible non é nada. Xa lles decimos que
tiveron a oportunidade de ter feito o camiño, o seu completo, cando se arreglou o do centro de
saúde, porque non remata aí o camiño, non remata aí; e moitísimos problemas tiveron para a
recollida de lixo porque non se facía mentres estaban as obras e a xente se queixaba porque a
situación das persoas que queren acceder ao centro de saúde dende alí é moi complicada cando
chove, as lameiras. Se podía facer incluso e nós lle decimos que hai persoas preparadas neste
concello para poder facer ese estudo porque neste concello se ten a manía de que cando se fan
estudos, contratar empresas foráneas e agora que se falou dos bombeiros tamén nos sorprende,
logo veñen notas de prensa de “no, se vai a encargar unha empresa a ver si o espazo onde está o
SPEIS…”. Todo o mundo sabemos que é un espazo pequeno, que non collen os camións de
bombeiros, que lles chove, que o pasillo é estreito, que só teñen unha saída en vez de dúas, etc. etc.
e hai arquitecto, aparelladores, aparelladoras, … pero non , hai que pagar a unha empresa externa
para facelo. Pois paguen a empresa externa tamén para o camiño do Lodairo, pero que nós cremos
que o plan de mobilidade deste concello podía mellorar.
Había un proxecto que nunca se chegou a plantexar que estaba moi ben feito neste concello e
levado por iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. Eu só vos digo que retomedes ese estudo de
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hai 10 anos e haberá moitas propostas ao redor dese centro de saúde que se poden aplicar. Pero
ben, vir aquí a decir ... falar de cousas para rirnos cando son necesarias porque é necesario a
residencia de maiores, é necesario o do FP e imos aos orzamentos da Xunta de Galicia, facemos
mocións, emendamos, etc. etc. e agora facemos esto como se fose un chiste, cando hai un
problema e hai uns veciños dunha zona de Narón que consideran que hai ese problema a nós
parécenos que investir é necesario… que non se pode facer, home, imposible non é nada. E deixou
caer eso.
É que se puido ter feito cando se arranxou o camiño do Centro de Saúde. O que pasa que claro,
tamén cando inauguramos, puxemos carteis de non usar os colectores, de non tal .. claro a foto é
moi bonita pero a verdade que non temos nin aparcadoiro nin residencia de maiores.
-Sr.Castrillón Permuy: simplemente pedirlles que sexan conscientes da problemática que hai no
acceso ao centro de saúde e que, por favor, que sexa coherente nas súas decisións e aínda que ven
aquí hoxe co voto en contra pois que teñan a dignidade de cambiar o voto e de sacar adiante esta
moción porque creo que é moi necesaria. E creo que non podemos seguir tendo abandonado un
novo Centro de Saúde. Nada máis e moitas grazas.
-Sra.alcaldesa: a ver, como se trae unha proposta e se fala de todo, é decir, me sorprende o que dis
con respecto ao Plan de Mobilidade respecto a este Centro de Saúde cando o BNG propoñía 2
centros de saúde que un era en Xuvia e outro era en Piñeiros.
Co cal este nin sequera estaba contemplado que se ía facer neste punto.
E logo, con respecto ao resto, é decir, cando queiran, eh.
E se queren esa residencia, os terreos se lle poñen a disposición; por exemplo, se me ocurre nas
cerámicas, como xa fixemos en varias ocasións, de poñer a diposición.
Cando queiran para o colexio tamén llos poñemos a súa disposición. E creo que vostede sabe que
existe esa oferta deste concello e que créame que non vai a ser porque o concello poña uns terreos
a disposición se queren facer o que consideren en Narón. Estaríamos encantados de que así o
fixeran como levamos demandando tantos anos.
Pasamos a votar a proposta.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou o
DITAME DESFAVORABLE da moción transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: En contra 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: En contra 2
Á vista da votación queda rexeitada esta moción.
10 º.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA E PSdeG-PSOE SOBRE
NOMEAMENTO DE MULLER DO ANO 2022.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di
así: Visto o texto da proposta – Moción presentada polos grupos municipais de TEGA e PSdeG-PSOE que
literalmente transcrita di:

“Maribel Mouriz Prieto é unha das mulleres máis activas, coñecidas e recoñecidas dentro do
movemento asociativo de Narón. Nacida en Ortigueira, Maribel chegou a Narón con 14 anos, polo
que leva toda unha vida no noso Concello, levando con orgullo o ser naronesa e dedicando boa
parte do seu tempo a traballar por mellorar a vida da nosa veciñanza.
Membro da xunta directiva da A.VV. Virxe de Fátima de Freixeiro dende os primeiros anos
noventa, sendo en diferentes períodos vocal, tesoureira, vicepresidenta, e presidenta, cargo que
ostenta na actualidade dende o ano 2009.
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No verán de 1996 lidera xunto a outras persoas a comisión veciñal que coordinou as protestas
contra a venda de droga e a inseguridade no barrio de Freixeiro. Foi, así mesmo, unha das
fundadoras da Asociación Naronense Antidroga xurdida daquela mobilización veciñal, entidade da
que foi vicepresidenta, e na que traballou tanto en labores de axuda a drogodependentes, talleres
con nenos e nenas de etnia xitana como en labores de coordinación veciñal co Corpo Nacional de
Policía.
Dende o ano 2012 forma parte tamén da xunta directiva da Sociedade Cultural Areosa sendo
vocal, tesoureira e vicepresidenta na actualidade. Dentro de Areosa destaca tamén a súa
implicación como representante e principal organizadora da comparsa Os Parrandolos, a día de
hoxe a máis antiga da bisbarra. Como membro de Areosa é elixida no ano 2011 polas entidades
culturais de Narón para representalas na Xunta do Padroado da Cultura, revalidando o seu cargo de
vocal nas diferentes eleccións do Padroado ata o día de hoxe.
En xuño de 2020, foi elixida no transcurso da súa Asemblea Xeral en Silleda, Vocal-Delegada para
Ferrolterra da Federación Coral Galega, realizando nestes dous anos de pandemia un especial
seguimento das medidas sanitarias para que estes colectivos podan realizar a súa actividade con
seguridade.
Ademais, como representante do movemento asociativo, foi unha das impulsoras da revitalización
da festa dos Maios, formando parte da comisión organizadora dos mesmos que pasou de ser unha
pequena celebración no barrio de Piñeiros a unha das principais celebracións da cultura tradicional
de Narón da man da Sociedade Cultural Areosa e do Concello de Narón.
Destaca tamén a súa preocupación polas persoas maiores o que a levou a formar parte dende hai
moitos anos da comisión organizadora das actividades municipais destinadas á terceira idade.
En definitiva, toda unha vida traballando de maneira desinteresada por facer do seu querido Narón
un concello mellor do que seguir sentíndose orgullosa.
Por todo o exposto, os Grupos Municipais de Terra Galega e PSdeG-PSOE propoñen nomear a Mª
Isabel Mouriz Prieto Muller do Ano de Narón 2022.
Narón, 10 de febreiro de 2022.
Román Romero Franco.
José David Pita Breijo
Voceiro de Tega.
Voceiro do PSdeG-PSOE”
E visto o ditame favorable por maioría (cos 7 votos a favor de TEGA -5-; PSdeG-PSOE -1- e as
abstencións dos representantes do PP -3- e BNG -1-) da Comisión Informativa de
Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade de data 15-02-2022, o seu presidente propón
ao Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sra.Castrillón Vidal: buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, en primer lugar, yo quería decir que nosotros no tenemos nada en contra de Maribel…..ni
siquiera evaluamos su curriculum…..
-Sra.alcaldesa: só unha cuestión de orde. Non se nomea normalmente á persoa homenaxeada…se
alguén está gravando por favor, agradecería que cortasen esta parte porque é un acordo que temos
entre todos e todas, vale? Grazas.
-Sra. Castrillón Vidal: .. perdón.
Elegir un galardón a título municipal en nombre de todos los naroneses para premiar a gente de
vuestro partido, es como poco, una falta de respecto y una burla hacia todos los ciudadanos. Si
queréis condecorar a gente.. afines, hacer una fiesta de TEGA y hacerlo cuando lo creáis oportuno
y ahí podréis condecorarlos. Porque esta señora iba en las listas de TEGA, esta señora es la madre
de un asesor de la Sra.alcaldesa, y a nosotros no nos parece ético.
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-Sra.alcaldesa: a verdade é que non pretendíamos intervir porque creíamos que ía ser outra cousa.
E sinceramente nin sequera lle vou a responder ao que vostede di.
Só unha frase, é dicir, independentemente de que partido milite ou non e aquí en todas as mulleres
de todos estes anos nunca se lle pediu e nunca se lle mirou en onde militaba, e creo que é de sobras
coñecido a labor desta muller e cremos, independentemente de todo eso, que é merecedora do
recoñecemento que se lle vai a facer. Nada máis. Pasamos a votar.
-Sra. Castrillón Vidal: puedo intervenir?
-Sra.alcaldesa: no ….
-Sra.Castrillón Vidal: o sea, eligen a quien quieren y aún encima no nos deja hablar.
-Sra.alcaldesa: só unha cousa. Eu lle dixen se rematara. Preguntei se había algunha intervención
máis. Paréceme sinceramente moi desafortunada a súa intervención, moitísimo. Pero
evidentemente é libre de facer o que considere. Eu lle preguntei si quería volver a falar. Dixo que
non. Xa está todo dito.
Pasamos a votar a proposta.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: En contra 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
11 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR A
HOMOLOGACIÓN DAS PISTAS DE ATLETISMO E PROTOCOLO COVID PARA O
USO DOS VESTIARIOS.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: O Grupo Municipal
do BNG, e no súa representación Olaia Ledo Díaz, con DNI 76364260M, portavoz municipal:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Concello de Narón dispoñemos dunhas pistas de atletismo que, cando se fixeron, foron feitas
exclusivamente para este deporte.
Máis adiante usouse o campo de herba do interior das pistas para a práctica doutros deportes, coma
o fútbol, para os que non cumpría as condicións mínimas de drenaxe. Son deportes totalmente
distintos e no fútbol estrágase máis o campo, os deportes de atletismo que usan o campo son os de
lanzamento, onde non andan as deportistas a correr horas no mesmo.
No seu momento fixéronse obras para a mellora da drenaxe e, a consecuencia das mesmas, o
campo quedou máis alto que as pistas xa que se fixo un recheo do mesmo, un erro que conleva á
perda da homologación para a práctica do atletismo. A partires de aquí fóronse facendo distintos
remendos para lanzamentos que foron permitindo manter de novo esa homologación pero xa no
2019, outra modificación que se fixo nas instalacións, fixo que se perdese de novo. A RFEA
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concedeu unha prórroga para poder seguir usando as instalacións mentres se subsanaban os erros
cometidos pero non chegou a facerse e no 2021 non se solicitou de novo esa homologación.
Todo isto repercute nas nosas deportistas e nas súas familias que teñen que desprazarse ás
competicións que se celebran cada fin de semana no resto do país para poder conseguir as marcas
que se lles esixen para poder disputar logo competicións a nivel galego ou estatal, co gasto que isto
conleva e que para algunha familia incluso pode chegar a ser un gran esforzo.
Polo tanto, instamos ao goberno municipal a que:
1.- Agora que se están facendo as obras para ter un campo de lanzamento, nun campo anexo ás
instalacións existentes, que se fagan nas condicións marcadas pola RFEA e que se solicite de novo
a homologación das instalacións.
2.- Que se redacte un protocolo para o uso dos vestiarios, pechados pola pandemia da COVID-19,
para que poidan ser usados polas usuarias e usuarios nas instalacións de Río Seco e nas demáis
instalacións deportivas do concello.
En Narón a 10 de febreiro de 2022
Asdo. Olaia Ledo Díaz
E visto o ditame DESFAVORABLE, por maioría, con 6 votos en contra (5 TEGA, 1 PSdeGPSOE), 3 abstencións do PP e 1 voto a favor do BNG) da Comisión Informativa de
Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade de data 15-02-2022, o seu presidente propón
ao Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sra.Ledo Díaz: paso a ler co permiso dunha das persoas entrenadoras de atletismo, e tamén atleta,
de algo que escribiu nas súas redes sociais: “ Onte a Real Federación Española de Atletismo
certificaba a morte da competición do atletismo en pista nesta comarca. Nin Ferrol nin Narón
contan coa homologación pertinente das súas instalacións para competir. O abandono das mesmas
sería unha anécdota se a Ría de Ferrol non estivera na máxima categoría do atletismo feminino ou
que o clube atletismo Narón estivera na máxima categoría master masculina, e contase con máis de
300 deportistas. A nefasta xestión non queda aquí, vese en Noia, na universidade de Vigo ou en
Ourense, mal de moitos, desastre de todos. Os estadios de atletismo son instalacións grandes,
precisan espazo, pero son baratas de manter. O problema é que de tan barato non se gasta nin un
euro para que manteñan a homologación, cando non, gastanse os cartos precisamente para que
perdan como en Narón. Alá polo principio deste século fíxose un campionato galego absoluto,
logo un master, e a última competición no 18/19. Isto xunto co abandono de Ferrol, forza que
todas as fins de semana dende Ferrolterra haxa que viaxar a Lugo, Pontevedra ou a Pobra do
Caramiñal, para un control de 60, un lanzamento 1000 ou calquera outra proba que poidan admitir
aos e as atletas. Un sen sentido e unha desconsideración para este deporte que necesita espazo para
adestrar e competir en condicións”.
E para as persoas que non coñezan, é verdade que as persoas que fan atletismo para poder
competir teñen que facer unha serie de probas para que se vexan eses mínimos. Pois 1000 etc. etc.
para poder competir en campionatos normais. A situación dada a día de hoxe fai que as e os atletas
de Narón teñan que ir a Lugo, e a zona adxudicada para poder facer probas e as fins de semana.
Que por certo, moitas veces están en lista de espera porque primeiro como é lóxico porque a
verdade si que é lóxico, o clube de atletismo de Lugo é primeiro os atletas de Lugo, logo os atletas
do resto da provincia, e logo van, agora si, as persoas de Narón.
A nós se nos dixo na comisión que tamén escoitamos, “bueno ao mellor hai que retirala” que se
estaba xa facendo unha solución sobre esa pista”. O que nos comentan é que si, hai unhas obras
que é o que poñemos por certo na moción agora aproveitando, que non entendo que se vote en
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contra desta moción, aproveitando de que se inicien estas obras e que xa vimos tamén na prensa
para a pista de lanzamento que se aproveite para facer o resto da homologación.
É necesario pintar as liñas, xa comezando por aí. Eso non aparece nestas obras. É necesario
solucionar o da baranda, é necesario arranxar a pista e parchear pero xa que falo de parchear, as
homologacións non se fan por parches, non por poñer agora unha pista en lanzamento vai estar
homologada.
E o que é certo, o de que a circular da Real Federación Española de 31 de xaneiro de 2022 fala de
“transcorrido en exceso o prazo de 10 anos (está en español pero podo traducilo, sei linguas) dende
o momento que se obtuvo o certificado de homologación”, estamos falando de 10 anos, estamos
falando que se lles dixo que en agosto do 2021 que non tivera en condicións as pistas non quedaría
homologada. Ampliouse ese prazo ata o 31 de decembro e hoxe é 31 de xaneiro, se lles dixo á
xente que non estaba homologado. Aquí aparece o clube de atletismo de Narón por se o queren
comprobar.
Tamén pedimos os vestiarios porque é verdade que hai que revisar os protocolos, que se nos di, se
está revisando que hai un ano que preguntamos por esto e tamén se nos dixo que se estaba
revisando, por eso nós agora o que queremos é feitos, por eso queríamos que nesta moción
podíamos poñer solucións enriba da mesa, aínda que despois sexan vostedes os que como goberno
digan que xa está feito, digan que esto está homologado pero que se non poñemos solucións enriba
da mesa non imos atopalas.
O que é unha realidade é que hai outros clubes ou outros deportes como pode ser fútbol que está
15 persoas no vestiario pero, por exemplo, en atletismo 5, pero que ao final o que se crea é mal
ambiente entre clubes cando os clubes non teñen a culpa. Os clubes teñen dereito a facer a práctica
deportiva de cada quen e compartir ese espazo onde se ten investido moito pero que non están as
solucións todavía enriba da mesa. A culpa é do Concello de Narón. É que inauguramos un campo
de herba artificial, onde todavía non hai luz. A xente ten que entrenar coas linternas dos móbiles
ou como fan agora os do Freixo que é poñendo un xerador de luz e 3 focos para poder así entrenar,
pero eso non son condicións dignas e supoño que ese gasto, supoño que o estará cubrindo o
Concello de Narón. Que a nós parécenos ben que o cubra o Concello de Narón. Tamén o decimos,
se o cubre o Concello de Narón, por este Pleno non pasou. E eu nos orzamentos municipais
tampouco o vin.
Entonces que se nos diga, se se está facendo ese investimento e cómo se está facendo e en que
conta aparece ese investimento e repito, nos parece ben. Porque logo se crean situación, repito de
clubes que están vendo unha situación que non é a axeitada, que se lle promete, promete, promete
e non se lle dán solucións. E logo veñen os problemas. Pensen no que aparece nesta moción, non
estamos esixindo…. Decimos agora que se están iniciando unhas obras, aproveitemos para facelo
todo no seu conxunto, e logo que se revisen os protocolos porque agora a situación na que estamos
na pandemia permiten facer cousas que oiga, se fan noutros espazos e noutros concellos.
Supoñemos que en Narón tamén se poderá realizar.
E pola nosa banda nada máis. Agradeceríamos que se votara a favor, pero bueno, xa sabemos o
que se dixo na comisión que para Narón non cremos que sexa boa nova nin para os clubes que
practican alí diferentes deportes.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa. Bueno, en relación a este punto, nós temos varias
preguntas que facerlle ao concelleiro de Deportes e á Sra.alcaldesa das actividades que se están
realizando nas instalacións de Río Seco.
Nesas instalacións se están realizando actividades de distintas especialidades sería posible que nos
informasen cales son as que contan coa homologación das distintas Federacións para realizar
competicións oficiais.
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E tamén que xa o comentou Olaia pero a min me gustaría saber porque deixaron pasar os plazos
para homologar as ditas instalacións cando lles fixeron os requerimentos da Federación Española
de Atletismo.
Bueno, en base ao que me contesten despois no segundo turno terei algunha pregunta máis. Nada
máis. Moitas grazas.
-Sr.Sánchez Fojo: boas tardes a todos e a todas. Vou a contestar o mesmo que contestei na
comisión. Estamos facendo as obras alí para que sexan homologadas as pistas no seu conxunto,
que xa están pero as de lanzamento. Calquera obra, todas as obras estipuladas pola Federación
Española de Atletismo se vai a poñer para que as pistas estén funcionando plenamente ao 100%.
E segundo, todos os protocolos do Covid, se están cumplindo según as normas establecidas pola
Xunta para cada requisito deportivo. Somos fielmente cumpridores dos protocolos ordenados pola
Xunta e o resto das pistas, xa digo, e as pistas de atletismo estanse facendo os traballos
aproveitando eso para homologalas.
-Sra.Ledo Díaz: as obras e o proxecto falan das pistas de lanzamento, non para cubrir
absolutamente o resto das cousas e eivas que hai que facer. Entón están de acordo con esta moción
que hai que facer unha solución porque, repetimos, non se fai unha homologación porque se poña
unha pista de lanzamento. Se homologa se está todo en condicións. Entón a día de hoxe non existe
esa obra por moito que lle está agora a comentar que si é así. E que non aparece reflectido e os
protocolos non son os protocolos da Xunta.
Agora mesmo en vestiarios e noutros lugares se poden facer aquí. Aquí houbo problemas incluso
por exemplo, co club de piragüismo que se marcharon atletas a otros clubes porque decían que
aquí non se podía practicar ese deporte porque o espazo era pequeno. Oigan, si, o espazo onde se
gardan as piraguas é pequeño pero o deporte que se practica sabemos todos, que é na ría. Ou sexa,
non pasa nada por volver a revisalo pero revisalo nuns prazos concretos. A nós o que non nos vale
é que se diga que se estean revisando e que leven un ano nunha situación onde casi non podían
colocar as mochilas.
Estamos falando de rapaces e rapazas, bueno, e de persoas adultas tamén, pero por exemplo as
persoas que van a Lugo, son sobre todo mulleres, neste caso que son as que están agora facendo as
probas neste momento para poder competir sequera nas súas categorías e estanse desprazando a
Lugo e elas ven como ..si se están facendo esas obras que xa se prometeran hai tempo e sabemos
que as cousas na Administración van ao ritmo que van, eu aquí non vou a ir nin a un lado nin ao
outro pero teñan en conta o resto.
E que o que está decindo Guillermo e que é estar de acordo con esta moción. Oiga se agora
decidiron que as mocións do BNG, houbo no seu momento cando consideraron axeitadas era votar
a favor, vemos que levan 2 plenos que agora decidiron votalas en contra e aínda así mellorar e
conseguimos que se teña en conta o resto que se pide e non esa pista de lanzamento. Benvido sexa,
eh. Se hai que ir recordando á xente o traballo que hai que facer aquí estamos, pero vaia, cremos
que é unha moción ben importante.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, entendemos que entonces non hai ningunha instalación homologada
para facer competicións oficiais polo que nos dixo o Sr.Guillermo. A verdade é que nos sorprende
que non nos contesten a ningunha das preguntas que facemos.
O que nos chega é o anuncio que fan dunha cantidade de obras que a xente que entende un pouco
deste tema do deporte e do que se vai a facer alí lle parecen desorbitadas. Porque ao final imos a
seguir na mesma situación, é dicir, por falta dunha boa planificación os deportistas.. parte dos
deportistas de Narón, que ademais hai unha boa canteira en atletismo que en determinadas
especialidades que non poidan practicar o deporte todo o ano nesas instalacións porque non se fai
unha boa programación e non se pensa en facer unhas instalacións cubertas donde aí se poderían
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utilizar durante todo o ano. E sería unha forma, ademais un privilexio para Narón porque sería
unha das instalacións de Galicia que podería estar aí homologada e podería ter moitos deportistas.
Entonces seguimos poñendo parches e non avanzando e de feito nesto nós xa llo anunciamos hai
tempo, que había outras opcións cando falaron dunha inversión en atletismo, cando llelo
propuñemos e vemos que ao final o que son, son obras para facer parches.
Nada máis. De verdade que é incrible. Nós imos a votar a favor loxicamente desta moción aínda
que teremos que votar en contra hoxe do que ven da comisión.
Nada máis. Moitas grazas.
-Sra.alcaldesa: unha cousa. Se o que investimos no centro de saúde, e a parte que puxemos, a
Xunta fixera como fixo noutros casos íntegramente o Centro de Saúde con eso cubríamos a pista
de atletismo e créame que nosoutros soñamos cunha ter unha pista onde poidan facer así estamos
falando creo que dunha inversión de 1 millón de euros. É dicir, aí o deixo. Pasamos a votar a
moción e ven desfavorable da comisión.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou o
DITAME DESFAVORABLE da moción transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: En contra 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: En contra 2
12 º.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA, PSdeG-PSOE E BNG CON
MOTIVO DA CONMEMORACIÓN DO 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DA
MULLER.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: Os Grupos Municipais de Terra
Galega, PSdG-PSOE e BNG do Concello de Narón, ao abeiro do Regulamento Orgánico
Municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con motivo da conmemoración do 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, o Concello de Narón
quere sumarse á todo o movemento feminista na defensa da igualdade efectiva dos dereitos das
mulleres, compartindo o lema que este ano di “Dereitos para todas, todos os días”.
Despois de dous anos de pandemia quedou aínda máis patente, se non o estaba xa, que a nosa
sociedade segue tendo que afrontar graves problemas de desigualdade entre homes e mulleres, a
pesares dos esforzos por recoñecer de cando menos, por medio de leis e sobre o papel, a igualdade
real e efectiva.
Durante estes anos, froito da presión social e do avance do feminismo como unha prioridade para
cada vez máis capas da sociedade, as institucións víronse obrigadas a reaccionar, como amosou a
reapertura da sala de partos de Verín. Sen negar a importancia de avances e pasos dados neste
último lustro, neste 2022 os colectivos feministas galegos de base están a apuntar aos
compromisos pendentes de realización para que os sucesivos 8 de marzo non perdan o seu
significado orixinal, converténdose nunha data rutineira no lugar dun motivo de reivindicación e
loita.
Un dos feitos incuestionables é que os traballos especialmente feminizados relacionados co fogar,
coidado das persoas, comercio de alimentación, seguen a ser os grandes esquecidos en canto a
Igualdade nas retribucións económicas e nas condicións de traballo, o que fai que a chamada
equiparación salarial entre homes e mulleres nos sexa máis que un espellismo legal que nada ten
que ver coa realidade das Traballadoras.
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Os concellos, como administración máis próxima á cidadanía temos unha grande responsabilidade
así como unha especial capacidade á hora de construír unha sociedade máis igualitaria. Un dos
grandes retos para acadar esta igualdade pasa pola conciliación da vida persoal, laboral e familiar
impulsando a corresponsabilidade dentro do ámbito doméstico, e para isto é necesario impulsar un
grande pacto social no que toda a cidadanía se sinta implicada na consecución deste dereito
fundamental.
Polo exposto, os Grupos Municipais de Terra Galega, PSdG-PSOE e BNG propoñen ao Pleno a
aprobación dos seguintes ACORDOS:
1- Manifestar o seu firme compromiso do Concello de Narón coa defensa e o fomento da
Igualdade entre homes e mulleres, non só o 8M senón todos os días do ano, como di o lema
escollido polo movemento feminista para esta ata.
2- Apoiar os actos e reivindicacións do feminismo galego que ven demostrando nos últimos
anos unha grande capacidade de mobilización que está contribuíndo de maneira decidida á
sensibilización da sociedade e a súa implicación na defensa da Igualdade entre homes e
mulleres.
3- Manifestar o compromiso do Concello de Narón a seguir traballando para a posta en
marcha o III Plan de Igualdade, como unha ferramenta fundamental e transversal para
seguir dando pasos na Igualdade real das mulleres no noso concello.
4- Instar ao resto de administracións públicas ao incremento dos recursos económicos para
facer efectivas as políticas de Igualdade recollidas nas diferentes leis e plans, que moitas
veces quedan no papel por falta de consignación orzamentaria suficiente. Así:
a. Demandamos da Xunta de Galiza o cumprimento do compromiso incumprido desde
marzo de 2019 de impulsar cláusulas de igualdade na contratación pública galega
contemplando, a partir do diálogo coas organizacións sindicais e sociais, as
seguintes medidas: diagnose, planificación para a posta en marcha e mecanismos de
avaliación, así como unha comisión responsábel do seguimento do proceso, un
informe anual, unha partida orzamentaria para sufragar a implantación e o impulso
aquelas modificacións legais oportunas para blindar legalmente a obrigatoriedade
da inclusión deste tipo de cláusulas na contratación pública galega.
b. Demandamos da Xunta de Galiza a elaboración dunha nova Lei de igualdade que
substitúa a 7/2004 para adaptala á realidade do século XXI e ás demandas do
movemento feminista atendendo, de maneira específica, ao fomento da
corresponsabilidade.
c. Demandamos do goberno central que non siga demorando a tramitación da
ratificación do convenio 189 da OIT e atenda as demandas dos colectivos de
traballadoras do fogar para avanzar na súa dignificación e protección.
d. Demandamos do goberno central o aumento dos recursos destinados á inspección
laboral e a súa transferencia á Comunidade autónoma galega. Así mesmo,
demandar da Xunta de Galiza o impulso da creación dun corpo específico de
inspección laboral que teña competencia para realizar inspeccións aleatorias.
e. Solicitamos, en resumo, das autoridades laborais tanto estatal como autonómica a
posta en marcha das medidas necesarias para facer efectiva a Igualdade laboral e
salarial entre homes e mulleres, así como o control efectivo no cumprimento dos
dereitos laborais en materia de conciliación.
Narón, 10 de febreiro de 2022
Román Romero Franco
José David Pita Breijo
32682202-F
32683815-X
Voceiro de TEGA
Voceiro PSdeG- PSOE

Olaia Ledo Díaz
76364260-M
Voceira do BNG
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E visto o ditame favorable por maioría (cos 7 votos a favor de TEGA -5-; PSdeG-PSOE -1- e BNG
-1-; e as tres abstencións dos representantes do PP) da Comisión Informativa de Desenvolvemento
da Actividade Social e Igualdade de data 15-02-2022, o seu presidente propón ao Concello Pleno a
adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sra.Gómez Casal: boas tardes a todas e a todos.
O día 8 de marzo día internacional da muller é unha data fundamentalmente no traballo e de
reivindicación a favor da igualdade real entre mulleres e homes. Sendo verdade que nos últimos
anos se ten avanzado moito neste tema tamén é certo que queda moito por facer, moitos teitos de
cristal que romper e a loita do feminismo seguirá sendo imprescindible para acadar este dereito
fundamental.
Esta moción debería saír do Pleno como unha Declaración Institucional. Este é un compromiso do
conxunto de representantes do pobo de Narón a favor da igualdade.
Moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: nada, agradecer a intervención da concelleira de Igualdade. Nós cremos que cada
8 de marzo, hai que ir máis alá, un pasiño, dous e os que fagan falta, porque imos celebrar un 8 de
marzo, día da muller traballadora nunha situación empeoradas tamén pola situación de crise, ou de
inflación, bueno, unha serie de cousas que afectan aos sectores xa en si máis debilitados e como a
memoria agora que vivimos a golpe de tuit incluso para os medios de comunicación, no, que
estamos pendientes do que poñen certas persoas etc, etc, vou a ir a un caso destas últimas semanas
igual que o ano pasado, podía ir as mulleres en folga de Galicia textil, H&M etc.etc máis hai nada
tiveron en 2 meses de mobilizacións as mulleres da conserva do noso país. Mulleres que por certo
están cun convenio colectivo estatal por culpa dunha reforma laboral que en vez de derrogarse se
modifica un punto e decimos que está xa todo feito e hai que agradecer que teñamos a mesma
reforma laboral que no seu momento aprobou o goberno de M.Rajoy.
Levan 2 meses de mobilizacións e cando estaban asinando ese convenio colectivo, o sábado
pasado despois de asinar ese convenio fixeron unha mobilización histórica, viñeron mulleres de
Boiro, de Barbanza, de Vigo…. de todos os sitios, incluso algunhas do estado que debía de ser de
esto do Convenio estatal . Credes que é posible algún traballo no que se lle chega a ofrecer ás
persoas que traballan, neste caso mulleres, que parte do seu salario se lle pague a través de latas de
conservas? De latas de atún? Ese traballo existe no século XXI , existe en Galiza. Eso que está a
acontecer coa fenda salarial porque teño que recordar que empresas como a “Frinsa” por exemplo,
na comarca de Barbanza por certo, comarca, Barbanza, que ten un produto interior bruto maior
polo seu movemento pesqueiro que incluso a comarca de Lugo cidade , o seu pib é maior,
entroutras cousas por unha empresa coma Frinsa que move moitísimo diñeiro onde as mulleres que
traballan na conserva gañan ata 400 euros cos seus compañeiros ao mes que collen esas caixas de
latas e as poñen para logo levar unha persoa de carretilla. Pode ser que as persoas que recollan as
caixas de conserva teñan unha categoría profesional maior que as mulleres que están traballando
enlatando. Nós o que cremos é que o que non se recolle, o que está prohibido en papel se lle pon
outro nome e a fenda salarial existe e está aí porque hai un obxectivo, é obxectibable que o
empeoramento da situación económica e das condicións materiais de vida das maioría sociais
castigan sobre todo ás mulleres e voulle poñer datos enriba da mesa xa que lles gustan moito a
algunhas persoas das que están aquí.
Por exemplo, o 75,5% das persoas ocupadas a tempo parcial no último trimestre de 2021 foron
mulleres. O emprego temporal medra máis nas mulleres, un 13,5% fronte a tan só un 3,2% dos
homes, e temos a maior taxa de temporalidade, 28, 2% .
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Asímesmo é necesario recordar que a permanencia da chamada fenda salarial, repito ilegal sobre o
papel, é mostra da boa saúde do sistema patriarcal no que vivimos. É verdade, teño que decir que
non é un dato positivo, que esa fenda salarial este ano con respecto aos 2 anos anteriores diminiu
pero non porque as mulleres cobremos máis, non, porque a situación económica actual fixo que os
salarios dos homes baixaran. Esa é a situación. Porque haberá quen diga que a fenda salarial
diminúe, non. É porque as condicións para tanto homes como mulleres empeorou.
Entonces esa fenda salarial veuse reducida.
O salario medio galego sitúase nos 19.900 euros. O salario das mulleres non chega á media salarial
deste país. E vexo que a xente está facendo cálculos do que cobran as persoas, é necesario,
estamos nun 8 de marzo, Día da clase traballadora galega das mulleres. No. Día da muller
traballadora, xa estou pensando no 10 de marzo tamén.
E a pandemia supuxo un paso atrás. Necesitamos avanzar porque ademais, que fixo a pandemia,
no tamén? Porque ao final os colectivos máis aplaudidos, os que máis aplaudimos todos e todas
foron castigados tamén porque aí está os problemas que hai en sanidade, os traballos feminizados
que siguen o servizo de asistencia a domicilio, o servizo no fogar, eso si, hai agora un consenso no
que todas e todos aplaudimos e decimos que estamos a favor da igualdade, e da loita co
movemento feminista.
Pero que o movemento feminista ten loitas, como que non se pechen paritorios. Entón non
nomealo e si estar de acordo nas mobilizacións da loita feminista é cando menos grave e falso
porque teño que recordar que foi o movemento feminista do estado español quen conseguiu que
todo un ministro Gallardón, tivera que retirar unha lei que nos quitaba a liberdade de decidir sobre
os nosos propios corpos. Ese é o movemento feminista.
Nós non vimos aquí a estar cómodas. As cousas avanzan loitando e defendendo os nosos dereitos.
Non vimos a estar caladas. Vimos a pedir igualdade, claro que si. Claro que si. E a recuperar
dereitos. Porque tamén os perdemos. E no camiño teremos que estar coas mulleres da conserva,
coas mulleres do textil, e coas mulleres que fan traballos que cando menos están empeorando e aí
tamén é importante o que fagamos dende as administracións públicas. Por suposto, porque é nos
traballos das administracións públicas onde esas eivas se ven reducidas. Non cando imos a postos
directivos, podíamos falar da universidade, podíamos falar de moitas outras cousas, quenes son
catedráticos, quenes son directivos etc. etc. pero hai menos, entonces nós dende aquí tamén
pedimos que as administracións públicas teñan un corpo funcionarial axeitado, que se fagan
contratacións directas sempre que se poida porque é verdade que as administracións públicas velan
por ese dereito e é máis difícil que o que aparece no papel sexa papel mollado. Pero hoxe falemos
da situación na que estamos. Non é unha situación doada. E fai falta moita movilización, fai falta
reclamar moito para que todas e todos sexamos iguais porque mentres as mulleres sigan cobrando
salarios de miseria a sociedade non vai poder ir adiante. E as diferenzas sociais van a ser maiores.
Que xa o están sendo. Xa o están sendo. Miremos o salario dos homes. Por que os traballos
feminizados teñen salarios máis baixos que os dos homes? Son menos importantes? Por que somo
aínda hoxe a maioría das mulleres que temos que deixar o noso traballo para coidar dos nosos
maiores, para coidar das persoas dependentes? Porque hai unha sanidade, porque hai uns servizos
que teñen que ser públicos que non están garantidos hoxe. E o problema que estamos tendo hoxe
coa crise acuciante é que non temos uns servizos públicos de calidade e eso repercute nas persoas
máis desfavorecidas. Neste caso as mulleres. Entonces non nos poñamos un lazo violeta o 8 de
marzo, senón que traballemos todo o ano quenes podemos, e alcemos a voz contra as inxustizas,
porque hai moitas, moitas.
-Sr.Pereira Beceiro: grazas Sra.alcaldesa. Moi boas tardes a todas e a todos. Con motivo do Día
internacional da muller que se conmemora o próximo 8 de marzo, a reacción das Nacións unidas
escolleu o lema “ a igualdade de xénero hoxe para un mañá sostible”. Co obxecto de coñecer a
contribución das mulleres e das nenas de todo o mundo que están liderando os esforzos ante o
cambio climático para construir un futuro máis sostible.
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Consideramos necesario asegurar o benestar integral de todas as mulleres e avanzar noutras
políticas de coexión social e dinamitación demográfica a través de medidas favorecedoras da plena
igualdade e con perspectiva de xénero como reto irrenunciable.
No benestar das persoas conflúen unha serie de variables que operan de xeito interrelacionado. Por
eso, como establece a Organización Mundial da saúde, a saúde debe abordarse dende un enfoque
integral que considere os factores biolóxicos pero tamén os factores sociais e psicolóxicos. Neste
sentido o xénero constitúe un factor determinante en tanto que o benestar e a calidade de vida das
persoas vense determinados polas distintas posicións, roles??? sociais, dereitos entre outros.
Para seguir contribuindo a unha mellor calidade de vida das mulleres galegas, unha das prioridades
de actuación, será o fomento de estilo de vida saudable e do autocoidado para o benestar integral
facendo especial fincapé na atención das mulleres maiores, facilitándolles ademais oportunidades
de envellecemento activo.
Doutra banda, debemos consolidar os recursos de atención ás mulleres tanto para atención aos
problemas de saúde prevalentes da poboación feminina como aqueles asociados aos dereitos
relacionados coa saúde sexual e reprodutiva e coa maternidade.
A provisión deste recurso ademais do factor xénero deben de ter en conta a diversidade e as
necesidades específicas dalgunhas delas como as mulleres maiores, as mulleres con discapacidade,
as mulleres inmigrantes, de xeito que os servizos e as informacións se adapten a cada
particularidade.
Así as administracións públicas debemos seguir desenvolvendo políticas específicas dirixidas a
mulleres en situacións de dificultade ou especial vulnerabilidade, sempre tendo en conta que o
enfoque de xénero é transversal a outros moitos ámbitos, como o ambiental, de maneira que se
fomenten os programas medioambientais nos que se pon en valor o papel das mulleres na
conservación do medio e na xestión dos recursos autóctonos. Para acabar con todas as brechas de
xénero que se identifican en numerosos informes internacionais debe haber unha resposta de
continuidade a través da organización de campañas, de concienciación social e doutras actividades
de sensibilización en favor de igualdade real e efectiva de mulleres e homes en todos os ámbitos e
para eso é fundamental que exista un compromiso rotundo dos partidos políticos, das
organizacións sindicais, das admininistracións, institucións e de todas as asociacións en xeral que
abarquen actuacións coordinadas e proactivas neste senso. E dende a mocidade ata as persoas de
maior idade. Procuremos unha sociedade na que impere o modelo coeducativo enfocado á rotura
dos estereotipos de xénero así como valores como respecto á igualdade e a diversidade.
É o momento de sumar esforzos e seguir traballando conxuntamente para conseguir que a
igualdade sexa unha realidade instaurada nos 365 días do ano. Moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: creo que debemos ter claro que non chega con boas intencións, o 8 de marzo e o
que decía, poñernos o lazo violeta ou sacar declaración da ONU porque somos todos e todas
coñecedores e porque o mobemento feminista así nolo reclama e así o defende porque defendemos
os nosos dereitos do que hai que facer.
O que temos, o que temos que facer é poñelo no DOGA , poñelo no BOE. O que temos que facer é
destinar orzamentos para poder cumplir con todo eso que se fala porque sen diñeiro enriba da mesa
realmente non estamos interesándonos por poñer esas solucións. Hai moitísimas propostas e
necesidades que fan falta de cara a este 8 de marzo e para traballar todos os días do ano. Teño por
aquí unhas propostas, así a bote pronto, que non sei se agora vou atopar, claro, … aquí as teño: “o
1% do que falaba, Leis de Igualdade utilizadas para unha nova era, non facer refundimentos.
Acabar coa fenda salarial como xa comunicamos. Dar prioridade e orzamento ás políticas de
conciliación, por favor. Atención sanitaria con perspectiva de xénero, por favor.
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A xustiza, por favor, é que temos a promesa tamén co goberno máis progresista da historia de que
se ía a poñer en todas as cidades do noso país Xulgados de violencia de xénero, e a situación que
se está a dar para moitas mulleres que así o precisan bufff.. é moi difícil eh, é moi difícil.
E as traballadoras do mar, por favor, que temos competencia neso. Reclamemos e lles deamos as
súas baixas e o que supón ir traballar á ribeira como por exemplo, moitas mulleres da Costa da
morte que nin sequera están recoñecidas as enfermedades que collen polo seu traballo.
Garantir os dereitos das mulleres que viven no rural. Acabar coa precarización das traballadoras
das residencias e servizo de Axuda no Fogar. A situación que vimos na pandemia de cómo están as
traballadoras das residencias privadas das que por certo, logo sacan a mans cheas certos
personaxes do partido popular é dantesco. Que pasa coas traballadoras domésticas? Avanzar nas
estatísticas, nos estudos, tanto o Instituto Galego de Estatística como noutras, eso tamén é
necesario investir orzamentos para ter coñecemento da situación que se está a dar, que non o teñan
que facer fundacións ou universidades alleas, que o faga a Xunta de Galicia, Educación. O
exemplo de administración como comentamos, o recoñecemento das familias monoparentais por
elección propia, mellorar a atención da violencia sexual…
É que teño como 35 propostas para facer e que se poden facer dende as administracións públicas,
nomeadamente a Xunta de Galicia. Non chegan as boas intencións. Poñámolo no DOGA,
poñámolo no BOE, traballémolo, é que hai maneiras. E logo o 8 de marzo, seguiremos reclamando
como non, na rúa e polos nosos dereitos, porque as mulleres que estamos aquí temos que ser
conscientes as que estamos hoxe no pleno que tamén vivimos unha situación privilexiada con
respecto a outras mulleres como son as mulleres racializadas??, como son as mulleres migrantes,
como son as mulleres de diferentes clases sociais e como somos conscientes de que tamén hai
situación diferentes, no momento en que somos conscientes e sabemos que todas temos que ter
unha igualdade real por eso nos unimos e loitamos. Para eso existe o 8 de marzo, a marcha
mundial das mulleres e tantas outras cousas. Perdoade que me pasei no tempo, pero eso, fagámolo
onde o haxa que facer. Poñámolo nos orzamentos.
-Sr.Pereira Beceiro: moi boas tardes de novo. Bueno, este grupo municipal intentou por todos os
medios conquerir unha Declaración Institucional na que se falase exclusivamente da mulleres e
nenas como as únicas protagonistas do 8 M. Incluso nun acto de boa vontade, este concelleiro
díxolles na súa moción a tremenda burramia??? que tiñan nela. E o dixen de boa vontade para que
o cambiasen porque queríamos unha Declaración Institucional porque pedir a derogación da Lei
7/2004 cando está xa derogada hai 10 anos, demostra o interese que hai nas leis vixentes. Ningún
dos concelleiros da comisión sabía que estaba derogada. E que había outra lei de Igualdade. A
contestación foi que non se cambiaba ningunha liña. De feito, incluso nin sequera quixeron
cambiar o que está mal.
Por tanto nós, non imos entrar nunha moción sectaria, onde se demostra o sectarismo, a
incapacidade e inutilidade. Falan na súa moción dun compromiso firme do concello. Eso que
significa? Que o grupo de goberno, Terra Galega, PSdeG, non vai a voltar a diminuir os
orzamentos en Igualdade como si fixeron o ano pasado que os diminuiron nun 30%? Esto no ano
máis grave da pandemia. Ou esto vai significar que al fin vanse comprometer dunha vez por todas
cos usuaria, ou as usuarias da lei de Dependencia onde se perderon o ano pasado máis de 80 000
horas sen coller.
E tamén vaise comprometer coas traballadoras deste servizo? Que dos 17,25 euros de custo da
hora este concello vai aportar apenas 2 euros. E o resto vai ser por outras administracións e outros
usuarios. Moito tuit e pouco DOGA e o que demostran uns cando falan moito da Lei de Igualdade
pero non saben que a Lei 7/2004 xa foi derogada hai anos. E hai moitas outras leis e moitas
modificacións. A última do 2021 onde Galicia é pioneira en falar de violencia informática,
violencia vicaria, do ciberbullying, do grooming e …….
Vanse a comprometer tamén a poñerse ao día pois da lectura do DOGA e das Leis? Ou necesitan
que lles pasemos bibliografía?
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Outro punto. Falemos do acordo relativo á contratación pública socialmente responsable ao sector
público galego onde están representados sindicatos como a UXT e CCOO e onde se están a
elaborar por total consenso e unanimidade a guía para cunha contratación pública socialmente
responsable no sector público autonómico galego. Onde está o incumplimento? En que non está aí
a CIGA? En definitiva, case por non darlle máis voltas, entre os datos que faltan por comentar, é
que na última data do Instituto Nacional de Emprego, as comunidades de Asturias, Extremadura, e
Canarias, as mulleres menores de 20 anos teñen un 100% de paro, as 3 gobernadas polo PSOE por
certo.
En fin, en definitiva, este grupo municipal quere feitos e non datos sectarios, queremos igualdade
real e non a igualdade que vostedes propoñen dende o sectarismo, a desinformación, o
descoñecemento da lei actual, e a demagoxia. E por tanto, nós non imos a apoiar esta moción.
Moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ben, quérolle decir ao Sr. Javier que fala de demagoxia e eu o que escoito agora é
sectarismo, e eso para un 8 de marzo cando menos, é grave, quérolle decir que os decretos non
modifican as normas, fannos os técnicos, a cuestión é a mesma cando falabamos desa lei con outro
corpo e non no feito desa derogación, falase de feito de refundir as diferentes normas que estaban
aplicadas dende aquela. Facelas un resumo, vaia. Non melloralas. E o que precisamos é unha lei
axeitada ao século XXI para que non pasen situacións repito como as mulleres da conserva que lle
chegan a ofrecer latas en vez de diñeiro.
Porque ata a propia Xunta de Galicia, xa que fala, vai ao Parlamento, mira as actas sempre fai
referencia á Lei 7/2004 cando se refire a este decreto.
Repito, o decreto non modifica a norma. Fanna os técnicos e precisamos unha nova adaptada á
realidade e non creo que haxa nada nesta moción que sexa demagoxia. Nada. É máis, faltan moitas
cousas. Eu si que lle pediría humildade para recoñecelo, e non buscar sectarismo porque por aí
claro que non camiñamos da má, pero tamén queda claro que hai moito aínda por facer e que
traballar, cara unha igualdade real.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
moción transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: En contra 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: A favor 2
13 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR Ó
GOBERNO DE ESPAÑA, Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E AO
CONCELLO DE NARÓN, A QUE SE ADHIRAN AO PACTO DE ESTADO POR
FERROL.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: O voceiro do Partido Popular, Germán
Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI 32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo municipal
do PP, conforme ao previsto no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades locais, desexa elevar ao Pleno Municipal para o seu debate e aprobación se procede,
a seguinte MOCIÓN:
INSTAR O GOBERNO DE ESPAÑA, Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E AO
CONCELLO DE NARÓN, A QUE SE ADHIRAN AO PACTO DE ESTADO POR FERROL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ferrol, Eume e Ortegal son comarcas de grandes fortalezas, que demostraron como facer fronte aos cambios
e responder ante as adversidade. A súa localización xeográfica, sitúaas como un dos corredores de tráfico
máis importantes de Europa, as súas capacidades portuarias, o coñecemento e a experiencia acumulada en
sectores estratéxicos como as industrias naval ou enerxéticas, o elevado nivel de internacionalización do seu
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tecido produtivo e a presenza de destacados axentes de I+D+i, co campus Universitario de Ferrol ou o CIS
ao servizo do desenvolvemento industrial, dotan a este territorio dos instrumentos necesarios para impulsar
a recuperación económica e social.
O pacto de Estado por Ferrol, que nace tras un período de escoita e conta con 100 medidas para a
recuperación e transformación industrial de Ferrol, Eume e Ortegal, que foi presentado polo Presidente da
Xunta presentado no mes de maio de 2021, constitúe unha proposta que, co firme propósito de poder
transformarse nun compromiso colectivo, poida impulsar de maneira efectiva a transformación de Ferrol,
Eume e Ortegal de tal maneira que se poida traballar con maior intensidade e coordinadamente por parte de
administracións, organismos intermedios e interlocutores socioeconómicos ao redor das grandes prioridades
actuais para o devandito territorio, compartindo o desexo común de reverter as circunstancias
extremadamente adversas da situación actual e deseñar un novo futuro para os miles de galegos e galegas
que viven nestas comarcas.
Trátase, por tanto, dunha formulación que xorde da vontade de consenso e de acordo, a través dun proceso
de diálogo orientado a canalizar os esforzos das diferentes institucións e axentes cara aos grandes retos
deste territorio, principalmente en termos de crecemento, emprego e benestar. Constitúe un punto de partida
para a determinación das necesidades, as oportunidades e as prioridades entorno ao obxectivo de promover
un desenvolvemento sólido, integrador e sostible en Ferrol, Eume e Ortegal e as medidas que poden axudar
a abordalas, desde o máximo consenso político, económico e social.
O Goberno galego ha incorporado como prioritarias as medidas da súa competencia, especialmente na
mellora dos servizos públicos; na mellora de infraestruturas e comunicacións; a recuperación das empresas,
autónomos e empregos, e na modernización e mellora competitiva dos principais sectores da área territorial,
e na modernización e mellora competitiva dos principais sectores da área territorial de Ferol, Eume e
Ortegal.
Ademais, o momento excepcional que se está vivindo a nivel xeral, con motivo do impacto a covid-19, e
moi especialmente no territorio de Ferrol, Eume e Ortegal, pola incerteza sobre o futuro de certas empresas
e a ausencia de carga de traballo en Navantia Ferrol, mentres non se inicie a construción das fragatas F-110,
esixe unha resposta tamén excepcional que pode e debe ser colectiva, e que debe de tratar de integrar e
comprometer a actores tanto públicos como privados ao redor de construír un consenso básico que sirva
como enerxía para a suma de esforzos na súa implementación. O desafío é tan extraordinario que esixe
unha resposta unida, única e ambiciosa.
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta corporación e ao seu
sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal Popular insta o Pleno da Corporación, a
adopción dos seguintes:
ACORDOS
1- Instar o Goberno Central e á Deputación Provincial da Coruña, a adherirse ao Pacto de Estado por
Ferrol, e que desta forma prio ricen os seus investimentos na comarca de Ferrol, Eume e
Ortegal, co obxecto de proceder á recuperación e transformación da mesma.
2- Instar o Concello de Narón a que se adhira ao Pacto de Estado por Ferrol, para dar ese paso
definitivo, necesario, oportuno e proporcional á importancia de Ferrolterra na economía e na
poboación galega e tamén no impacto social desta zona.
3- Dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, ao Presidente da Xunta de Galicia e ao
Presidente da Deputación da Coruña.

Narón, 16 de febreiro de 2022
Germán Castrillón Permuy
Voceiro do grupo municipal do Partido Popular
E visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións de TEGA -2-; PSdG-PSOE -1-e BNG 1-; e o voto favorable do Partido Popular) da Xunta de Portavoces de data 21-02-2022, a súa
presidenta propón ao Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
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DEBATE
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, pois o grupo popular presentou esta moción para instar ao Goberno
de España, á Deputación provincial da Coruña e ao Concello de Narón a que se adhiran ao pacto
de estado por Ferrol e Comarca
Ferrol, Eume e Ortegal son comarcas de grandes fortalezas, que demostraron como facer fronte
aos cambios e responder ante as adversidades. A súa localización xeográfica, sitúaas como un dos
corredores de tráfico máis importantes de Europa, as súas capacidades portuarias, o coñecemento e
a experiencia acumulada en sectores estratéxicos como a industria naval ou as enerxéticas, o
elevado nivel de internacionalización do seu tecido produtivo e a presenza de destacados axentes
de I+D+i, co campus Universitario de Ferrol ou o CIS ao servizo do desenvolvemento industrial,
dotan a este territorio dos instrumentos necesarios para impulsar a recuperación económica e
social.
O pacto de Estado por Ferrol e Comarca, que nace tras un período de escoita e conta con 100
medidas para a recuperación e transformación industrial, que foi presentado polo Presidente da
Xunta no mes de maio de 2021, constitúe unha proposta que, co firme propósito de poder
transformarse nun compromiso colectivo, poida impulsar de maneira efectiva a transformación de
Ferrolterra, Eume e Ortegal de tal maneira que se poida traballar con maior intensidade e
coordinadamente por parte das administracións, organismos intermedios e interlocutores
socioeconómicos ao redor das grandes prioridades actuais para o devandito territorio, compartindo
o desexo común de reverter as circunstancias extremadamente adversas da situación actual e
deseñar un novo futuro para os miles de galegos e galegas que viven nestas comarcas.
A proposta que hoxe traemos a este pleno o que aquí se plantexa ninguén debe de ter dúbidas
sobre a situación que esta vivindo esta comarca desde hai decadas, foise parcheando a situación
sen buscar unha estabilidade e por tanto sen unha solución para o futuro.
Poderemos estar máis ou menos de acordo pero está claro que esta comarca está agonizando.
"A situación Industrial, social e económica das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal é crítica"
e polo que estamos a ver día tras día, “ tende a empeorar"
Estamos ante a peor situación vivida por estas comarcas desde hai décadas.
Non hai proxectos de futuro e non se cumpren os compromisos do presente e por iso non podemos
calar e mirar para outro lado.
Temos que loitar todos/as polos nos territorios na mesma dirección e esquecernos das ideoloxías,
e de ti máis.
Se nos centramos no Sector Naval que é un dos que máis afecta ao noso Concello polas empresas
auxiliares que están asentadas no territorio.
Hai máis de 2000 postos de traballo que se perderon, e unhas 25 empresas auxiliares en mínimos e
algunhas extinguidas por unha prexudicial estratexia de negocio por parte da empresa pública
naval da comarca, eses son algúns síntomas alarmantes que nos últimos anos estan sucedendo
nesta comarca.

O Goberno galego incorporou como prioritarias as medidas da súa competencia, especialmente na
mellora dos servizos públicos; na mellora de infraestruturas e comunicacións; a recuperación das
empresas, autónomos e empregos, e na modernización e mellora competitiva dos principais
sectores da área territorial, e na modernización e mellora competitiva dos principais sectores de
dita área territorial.
Ademais, o momento excepcional que se está vivindo a nivel xeral, con motivo do impacto a
covid-19, e moi especialmente no territorio, pola incerteza sobre o futuro de certas empresas e a
ausencia de carga de traballo en Navantia Ferrol, mentres non se inicie a construción das fragatas
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F-110, esixe unha resposta tamén excepcional que pode e debe ser colectiva, e que debe de tratar
de integrar e comprometer a actores tanto públicos como privados ao redor de construír un
consenso básico que sirva como enerxía para a suma de esforzos na súa implementación. O
desafío é tan extraordinario que esixe unha resposta unida, única e ambiciosa.
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta corporación e
ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal Popular insta o Pleno da
Corporación, a adopción dos: ACORDOS que deu lectura o Sr. Secretario. Nada máis. Moitas
grazas.
-Sra. Ledo Díaz: Pacto de estado por Ferrol, e incluir a Narón. Ben. Xa hai tempo que presentaron
esta proposta e incluso incluiron no seu momento cando . .logo din “nós conseguimos a
unanimidade do Parlamento de Galiza” que a xente nos viramos, bueno, na obriga de votar a favor,
porque bueno, un pacto de estado, mellorar, bueno imos, imos a darlle e votamos a favor.
Descubrimos ao final que todo se quedou en todo o que era que era unha análise e da situación da
comarca. Unha análise por certo que parece que a sacaron de hai 20 anos dun caixón porque son as
mesmas ideas e necesidades porque por desgraza, temos as mesmas necesidades , nesta comarca
imos a menos, imos a menos, ese é o problema que hai 20 anos e polo medio fotos que con
alcaldes, con alcaldesas e veu o vicepresidente Conde a escoitar no, se fixeron propostas, algunhas
quedaron anotadas pero moi poucas e moi pouco se modificou no documento final e atopamos que
isto non vale absolutamente para nada. Para nós é un auténtico despróposito. E vou decir cousas
textuais que aparecen recollidas nese texto.
Falase, para que vexamos, o pouco coñecemento do que está posto no papel : “medidas para evitar
a deslocalización da industria textil” bueno, Galicia textil agora queda moi poucas traballadoras
pero todas e todos sabemos que a deslocalización da industria textil, hai décadas que neste país xa
se fixo.
Entonces, non sei a que ven. Porque é verdade. Hai décadas, moitísimas mulleres en condicións
moi malas ese gran señor que todo lle debemos, para traballar para el, pero que agora está
deslocalizado en Asia e mellores condicións,un pouquiño mellores en Marrocos. Fálase nese
documento no que se pide que Narón se sume “evitar a deslocalización da industria do plástico”.
Oiga, POLIGAL leva pechado 3 anos en Narón, non sabíamos aínda que POLIGAL levaba
pechado 3 anos, máis cousas que aparecen aí que nos afecta a Narón. Fálase de cooperativas
agrícolas do Val e de Meirás, son cooperativas de consumidores. Houbo un tempo que traballaron
para ser agrícolas pero a situación non deu para iso. Estamos falando de cooperativas de
consumidores. Parecen cousas menores pero no debían de selo. Imos as cousas maiores,
NAVANTIA. Por que non un proceso de modernización de infraestructuras ligado a un proceso de
recuperación das actividades? Da civil, da potenciación doutras, de variacións, das diversificacións
e vinculadas ás novas tecnoloxías.
Aínda hai unha semana o Partido Popular e o Partido Socialista votaban en contra dunha proposta
nosa do Bloque Nacionalista Galego para que a Xunta impulsara xunto coa SEPI a potenciación da
área de reparacións de Navantia. Contestennos a eso, xa que fai vostede tamén preguntas Germán.
E moitas outras cousas. Porque hai algo, que nós é verdade, parece unha teima do BNG, que entre
no Consello de Administración de Navantia a Xunta de Galicia pero que ademais pode facelo por
lei porque así o dita o propio estatuto de Autonomía deste país. Ou sexa, que é unha deixadez de
funcións para decir que dende o goberno do Estado non fan nada e que nos teñen na ruína . Algo
tan sinxelo como eso, por certo, esta lei que aparece no Estatuto de Autonomía, utilízase para
certas subvencións que se lle dan todos os anos a certas empresas amigas do Partido Popular ou
para participar aquí si, con 25% en Reganosa, por exemplo, pero oiga, en Navantia, non.
Como vai a participar a xunta de Galicia co interés que ten detrás aí no Consello de
Administración de Navantia? Fagan un centro tecnolóxico para o sector naval.
Se entran na páxina web do bng.gal atoparán esa proposta, xa se lles foi ofrecida tamén para os
fondos Next Generation en non me falen da UMI que é necesario, que fai un bo traballo, nós aínda
estivemos hai pouco reunidos con eles e con elas, pero é verdade que a UMI está ligada a procesos
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de 3 anos. É decir, cada 3 anos a xente perde o seu posto de traballo, conveniados coa
universidade, etc,etc de investigación, nós o que pedimos é que haxa traballo estable. Un centro
tecnolóxico que permita ter un traballo estable. Máis propostas que poden poñer nese papel
entonces nós poderíamos mirar de votalo a favor.
As Pontes e a transición enerxética. Agora que nos din que como somos pobres, nos quedamos sin
trabajo, que incluso nos chegaron a ofrecer que a merda de Madrid, con perdón, se viñera queimar
As Pontes. Porque eso dá puestos de traballo porque como non os temos. Eso chámase colonia??, é
o que se chama. “Como son pobres pobrecitos, imos facer esto que nós esta merda non a
queremos.
POis vaiamos máis alá. Transición enerxética, a nosa proposta, constitución dun centro I+D+i para
almacenamento de enerxía, é algo que se ven falando que dende a Unión Europea se propón o
almacenamento de enerxía. Porque a enerxía solar, e eólica non se almacena. Si a hidraúlica, si o
hidróxeno. Fagamos ese centro nas Pontes. Algo así existe en Euskadi, pero é que nos
propuxémoslle ao Sr.Feijoo, repito, que eso de Galicia, Galicia, quedo unas eleccións e agora es
Génova , Génova, Génova e me importa un comino este país pero veño aquí a malgobernar como
era doutra maneira e fala, porque agora resulta que dixemos “métao nos fondos Next GEneration”
o que pasa que tiña moitos amigos que contentar sobre todo na industria textil.
Bueno, eu espero que este tempo non se me conte …… pero remato agora.
En Extremadura se vai facer e se utilizou dende a Xunta de Galicia para decir que había
discriminación con este país, o que pasa é que a Xunta de Galicia non fixo os deberes e non pediu
eso e agora resulta que está en Extremadura e no, es que os fondos van para outras Comunidades.
No, é que non se fai ese traballo. A rexeneración da ría. Non vale eses estudos e eses análises de
augas falseados, que se traballan. Necesitamos unha rexeneración integral da ría como piden todas
as confrerías e as persoas traballadoras do mar. O ferrocarril que aquí si que estamos de acordo
moitas veces nalgunha tal… o Partido Popular de Galicia máis o Bloque Nacionalista Galego,
bueno, estamos dacordo daquela maneira, cando lle compete ao Estado, porque cando é pedir a
competencia do antigo FEVE que pode facelo como ten outras comunidades e escoita falar de
GALTREN soa un estoupido e tampouco podemos pedir competencias.
E así nos vai. Desculpas polo tampo e grazas.
-Sr.Pita Breijo: boa tarde de novo.
Ao Sr.Castrillón, como xa lle dixen na Xunta de Portavoces, este pacto de estado por Ferrol é un
brindis ao sol. Un documento que o goberno da Xunta saca á luz sen contar con ninguén para a súa
redacción, sen diálogo, sen ningún tipo de coordinación con nadie. Un documento que era
borrador e agora xa se convirte en definitivo.Directamente. No que se nos pedían aportacións pero
que non se tivo en conta ningunha.
Foi mal nacido este pacto de estado por Ferrol. Eu me gustaría saber onde quedamos o resto da
comarca, porque aquí falase de Ferrol, Ferrol por todos lados pero está claro que o pacto vaise
quedar niso, nun intento.
Para chegar a acordos, polo ben da comarca, o primeiro que hai que facer é dialogar con todos os
axentes implicados pero o PP segue ao se usen dialogar con ninguén e facer o que cren dende fóra
da comarca que é mellor para a nosa xente. Votamos en falta moitas cousas, non hai un
cronograma das accións definidas, non hai un orzamento das iniciativas, non hai un organismo que
supervise o documento que poida coordinar e dirixir cada unha das liñas estratéxicas e o máis
importante, como ben lle decía, onde está Narón , no pacto, non din visto nin unha soa mención ao
noso concello. O que si vin que algunha das cousas tan reclamadas aquí vanse para outros lados. O
que si lle pido ao Sr.Castrillón é que vostede faga un pacto por Narón. Polos seus veciños, polo
ben de todos os que vivimos neste concello e que se reflexe dun modo nítido cubrindo as carencias
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dese documento de inversións a pactar para Narón cun prazo definido, compromiso orzamentario
nos presupostos da Xunta. En fin, sinceramente eu creo que é un desglose das liñas de actuación
corrente e habitual que fai a Xunta de Galicia, no que propagandísticamente nolo queren vender
como un pacto de estado por Ferrol, nada novo, máis do mesmo, onde están as inversións, onde
está o apoio ao sector industrial, onde está o fío conductor cara un obxectivo. Dá a impresión que é
un batiburrillo de cousas que non levan a ningures e senón xa se sabe onde se vai, o PP andará
perdido como ata o de agora. Grazas.
-Sr.Sánchez Fojo: boas tardes. Cando en maio foi entregado esto pola Consellería, baixo a
presidencia da Xunta e agora nesta moción, esta moción estame recordando os anos 80, os anos 80
nesta comarca e cando en Madrid se estaba negociando a transferencia das nacionalidades, era
importante ver como a nacionalidade como era Euskadi, como era Cataluña, as cidades históricas
pois tiñan unha forza, e negociaban dun xeito distinto. E conseguían outros logros. Galiza calou,
ficou, e só os partidos que estaban na oposición e sobre todo os partidos con implantación galega
falaban do proceder desta comarca.
Pero eso cando empecei a lelo e agora que fai ben o Partido Popular a utilización deste planfeto,
perdón pola palabra planfeto, porque o vou a referir despois porque lle chamo panfleto. O utiliza
partidistamente cando é un traballo pola Xunta non me parece ben pero tampouco se queren
presentalo e o presentaron parécem moi ben . Nomear como pacto de Estado por Ferrol, Eume e
Ortegal os que estamos fóra de Ferrol non existimos. E que tamén vou ata a moral de que xa non
se diga que esta é a comarca de Trasancos. Esta é a comarca de Trasancos e senón é a comarca de
Ferrolterra pero os demais concellos é un insulto nomear só Ferrol. E traelo a un pleno de Narón.
Paréceme un insulto e senón que cambien o nome. E se utiliza este nome ten que chamar á Xunta e
decir, compañeiros, vos equivocachedes.
A comarca é a comarca de Trasancos ou de Ferrolterra, Eume e Ortegal.
Primeiro, o título non traballaron nin moito no título. E esta moción no fondo, que é? Esta moción
no fondo é un panfleto que se dá a todos os concellos da comarca porque nas tres comarcas, a
comarca de Trasancos, a comarca de Eume e Ortegal, o Partido Popular os alcaldes que ten, se
contan con esta má, se contan con esta má. E non hai unha tradición política dentro dos alcaldes e
deste concello para tirar desta comarca para diante. Sempre fumos os olvidados e seguimos sendo
os olvidados. Pero que pasa? Cando dá a situación e din: cada vez imos e cada vez temos menos
representación din; hai que poñer esta moción enriba da mesa. Que casualidade que esta moción de
todos os 100 puntos que pon, o 50% é para Ferrol. E dese 50% o outro 50% é para Navantia, pero
que casualidade que nesta moción non se pide o que se pedía daquela e me estou acordando
dalguén, como era Camilo Nogueira ou como era Pepe Díaz, eh, de que barcos sempre se van
facer. Que barcos sempre hai que transportar. E é curioso que non aparece para nada a
Construcción Civil. É dicir, non aparece aquí a construcción civil marítima. Pero si xa nos quitaron
o veto, se xa non hai veto. Se aquí nos quitou a construcción naval a quitou o PSOE e despois foi
apoiada polo PP e hoxe non se di que vaiamos á construcción civil. A construcción militar, para
que? 5 fragatas? 5 fragatas é un problemón porque hai que repartilas e Cartaxena, Cádiz e Ferrol.
Eso é un atraso. Poñan enriba do papel, imos a ir a Europa e que nos dean o que é a Construcción
Civil. Pero claro, quen manda en Europa? O PP. Entonces o PP que teñen xa a súa estructura
montada en Europa, nesta comarca non se vai permitir. Falan de pesca e marisqueo. Dende que o
barco rompeu a Ponte das Pías, as confrarías, os pescadores pediron que se limparon os lodos, que
se quitaron os cascallos que había debaixo da ponte, a día de hoxe non se fixo absolutamente nada.
E estaba gobernando o PP en Madrid, e estaba gobernando o PP en Galiza. Non se fixo
absolutamente nada. Se falamos das comunicacións da infraestructura, esto xa verá, esto dentro
das debilidades, di o informe: “insuficiente sistema de transporte público para la vertebración del
territorio”.
Pero si esto é competencia da Xunta. Pero si esto é competencia da Xunta de toda a súa vida. Que
fixo? Que hai un ano empezou a Sra. Ethel Vázquez, a facer o que era o transporte público. Pero si
esto foi unha competencia da Xunta, que veñen agora a poñer uns 100 acordos, por favor?
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É que nos toman de tontos. É que hai veces que os que estamos traballando e traballamos con esto,
paréceme que é moi difícil…
Defensa das infraestructuras ferroviarias. Cando este concello e o Concello de Ferrol máis ou
menos estaban de acordo co Sr.Irisarri de alcalde se quedou en facer a petición do tren que fóra ao
Polígono do Río do Pozo, que fóra intermodal?? na Gándara para poñer Megasa, polígono do Río
de Pozo e os polígonos que daquela quería abrir Ferrol. Nos fai falta comunicación de tren e aparte
se pensaba que Ferrol non ten porto seco , o porto seco estaría en Río do Pozo e o tren sería
necesario para esta actividade. Aí non se pon. Aquí só se pon “iniciativa del tren” . Pero para levar
o tren como se está levando do porto de Ferrol, o porto de Coruña. O resto pasamos
olímpicamente.
Home, xa o que é o colmo, decir a reducción dos peaxes. Bueno, imos ver, cando falou da
reducción dos peaxes, aquí hai compañeiros do BNG e hai que decir que o BNG antes do 18, si
levaba a autopista, de que se baixaran as autopistas non sei que , non sei canto. Gobernaba o
Partido Popular en Madrid e gobernaba o Partido Popular en Galicia. Os votos foron sempre
negativos. E agora nos veñen que esta é a gran solución, rebaixen as peaxes cando levan 10 anos
decindo todo o contrario. E é máis, cando houbo que aumentar o custo das peaxes por culpa de
Santiago e as rotondas de Santiago, pero é que non temos memoria histórica? E que para min os
concellos da comarca si temos que ver esto, home por favor eh, me doi porque levamos
traballando moito en esto. E vou a cortar moi rápido.
En canto as políticas sociais, que vexas no informe que hai que aumentar as prazas e as novas
residencias, en Ferrol. En Narón, non hai vellos? Nos demais concellos non hai vellos? Por favor,
hai que ter dignidade.
Entonces eu creo que esta moción ven a demostrar o que decían ….
-Sra.alcaldesa:ten que ir concluindo, xa vai pasado de tempo..
Continúa o Sr.Sánchez Fojo: un par de minutos Sra.alcaldesa. Non vou a intervir máis.
Nos vai a dar a razón do que decíamos antiguamente. Galiza non ten poder político. Que nos
importa ter unha Xunta se ante Madrid non temos poder político ningún? Esto se vai alí, se reza, se
fala e se acabou. E esto todo é trapallada, esto é unha trapallada e xa hai un pacto de Estado, e
queremos apoiar un pacto de estado e TEGA apoiaria un pacto de Estado, só hai unha cousa, que
poñan os millóns enriba da .. cando poñan aquí os millóns e decimos, en que repartimos? Que
podemos facer e que non podemos facer? Pero papeis, sen cartos non hai ningún pacto de Estado.
Sabes que fixo o Estado do PP? 30.000millóns para as autopistas privadas de Madrid. 30.000
millóns están postos. Sabes que fixo o PP? 40.000 millóns para a banca, para recuperala. Se nos
deran só unha parte ou a metade dunha parte, esta comarca sería distinta. Por eso creo que
nosoutros non podemos votar esta proposta a favor porque é unha vergoña para este concello pero
sobre todo para esta comarca. E hai unhas cousas que me quedan pero xa non quero seguir.
E non vou intervir máis porque non merece a pena.
-Sr.Castrillón Permuy: creo que o Sr.Guillermo, o localismo non lle permite ver máis alá.Ese é o
gran problema. Vostede só quere estar encerrado en Narón. E así estamos, así estamos. Porque
vostede no se dá conta que máis do 70% das empresas que actúan en Navantia, Ferrol ( que
Navantia está en Ferrol, eh) están en Narón. Eso é o que vostede non quere ver. Quérese limitar e
falar cousas de hai 20-30 anos. Fale da actualidade señor, porque se estamos falando de hia 20,30
anos imos a seguir na mesma, e é o que están buscando vostedes, seguir na mesma. Porque se non
abrimos campo, claro, así somos os dominadores do territorio. Esa é a realidade.
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E falando do transporte, o ferrocarril é competencia do goberno central. Señor, e canto puxeron
nos orzamentos do ano 2022? Eso faille gracia, vostede só ve o localismos e aquí quere estar
encerrado. Hai que abrirse. Hai que ser máis coherentes e razoables. Esa é a realidade.
E fala da conexión co polígono. Pregunte quen estaba gobernando daquela. Pregunte quen estaba
gobernando se non o sabe… ao mellor son os seus socios que ten agora no goberno. Esa é a
realidade.
E se de 100 propostas que se poñen, vostedes aquí só falaron de 8 ou 9 propostas, os 3 grupos. A
verdade é que hoxe viñemos aquí nun tono que cremos que a comarca o necesita, que está
agonizando e creo que os partidos non teñen interese en que esto se solucione. Esa é a pura
realidade. Non teñen interese en que esto se solucione. Vostedes queren seguir vivindo así. Que a
xente se teña que marchar da zona, que teña que ir buscar traballo fóra, eso é o que vostedes
buscan. Home, é a realidade. Que vostedes me digan que hoxe non van a votar a favor desto, pois
teñen …..o que non queren vostedes é que se faga inversión na comarca. Aquí estamos falando da
comarca e ademais non sei se se dá conta que eu falei de “estado de Ferrol e comarca”. E de
Ferrolterra. E de Eume- Ortegal. Eso falei eu na miña exposición. E que me digan que non se
escoitaron, e que non se escoitaron as propostas tampouco non é certo. E hai máis de 100
propostas.E os alcaldes tiveron oportunidade de facer propostas. E aquí non se lle está pedindo a
Narón que poña 1 euro máis que nas súas competencias pero se está pedindo que Madrid, que
actúe. E Narón desto sae beneficiado porque se está traballando, de feito o porto de Ferrol ten
vínculos e agora mesmo sae unha liña para transporte internacional de contenedores. Para todo o
mundo. Eso é porque se está traballando pola comarca. Non se beneficia exclusivamente o porto
de Ferrol, Ferrol. Se beneficia a comarca de Ferrolterra- San Cibrao.
Esa é a pura realidade. Agora vostedes queren decir outra cousa.
E o PSOE me parece incrible que vostede diga que “é un brindis ao sol” . Fale co seu goberno de
Madrid. Que invista no ferrocarril, que arregle o de Endesa, que arregle o das F 110. Eso é
fundamental. E despois hai outro tema moi importante aquí, o das empresas auxiliares: aquí a
maioría das auxiliares, o goberno dende Madrid, está facendo uns contratos con empresas en
Madrid, con empresas de fóra de Ferrol, comarca e de Galicia.
Hai que traballar, dende as institucións para que eso non sexa así. Non poden as empresas da zona
quedar e a comarca máis pobre despois de facer esas F110 . Eso é algo que hai que traballar dende
as institucións.
E agora lles tocou estar en Madrid a vostedes, pois terán que pedirllo ao seu goberno. Pero o que
non pode ser Navantia é que saque prazas, cando o que debía de facer é fomentar a través da
Universidade, a través da FP, fomentar que entraran alí rapaces en prácticas, que os formaran e que
esa formación crecerán alí e que foran extraídos despois incluso as empresas auxiliares que se
puideran beneficiar deles. No, está facendo todo o contrario, está sacando operarios para as
empresas auxiliares e os deixa sen operarios e sen diñeiro para darlle formación aos novos
operarios. Eso creo que hai que darlle unha solución. E que hoxe me digan vostedes a min que van
votar en contra desta proposta cando o único que estamos pedindo aquí é que haiba un pacto por
Ferrol e comarca, ou se queren Ferrolterra, e comarca, pero non se pode ser tan localistas. Se ao
veciño lle vai ben, a vostedes seguro que lles vai ben tamén. Agora se queremos facera o contrario
do que …. Entonces aquí o que temos é que unir forzas. Olvidarnos los localismos, pensar na
comarca e pensar nun Cidadá da pé que o está pasando mal e que está sendo difícil e que as
empresas que son as que xeran riqueza, as que pagan as nóminas, as que pagan a seguridade social,
as que pagan os impostos, que temos que defendelas. E temos que traballar por elas. E temos que
estar unidos e deixarnos de ideoloxías e de pensamentos desa forma.
E ti máis. Non, esto non se trata de “e ti máis”. Esto trátase se apoiarnos. E de traballar polo futuro.
Para intentar aos nosos fillos deixarlles un mellor país e unha mellor comarca. E aquí parece que
ao que estamos é , imos a ver si prexudicamos ao PP porque presenta unha moción en folio do PP ,
ímoslle votar en contra. Se a presenta o PSOE ímolo pensar. Se a presenta o BNG, ten
posibilidades de que saia.
Esa é a realidade do que estamos facendo. O localismo é o que nos está estropeando.
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Polo tanto, se de 100 puntos que hai aquí só lle encontran 8 e 9 .. pois creo de verdade que ben
poucos lle encontran.
Eu o que pido é coherencia, responsabilidade e que pensemos na comarca. Non pensemos no
localismo. Que eso é o que nos está prexudicando na comarca.
Nada máis. Moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ben, é que son tantas cousas.
Presentaban unha moción onde se analiza cal é a problemática que todas e todos coñecemos, non
poñen solucións enriba da mesa e logo na defensa se critica xente que pon solucións enriba da
mesa, ou que lle critica o traballo que se está a facer. Home, pois claro, xa sabemos o problema
que hai tamén co goberno do Estado, coas solucións que ofreceron os partidos estatais para esta
comarca, sempre foi nula, sempre foi seguir a esmorecer. Pero ben, é que esta comarca, leva
sufrindo o desleixo de diferentes gobernos, durante décadas e agora mesmo estamos nunha
situación límite e precisamos algo máis ca un pacto de Estado que quede nun titular. Porque o que
están buscando vostedes hoxe é un titular porque solucións non puxeron enriba da mesa.
Eu dígolles, o BNG di pacto de Estado sí, pero no que se fale da construcción civil para o naval, no
que se fale do ámbito enerxético I+D+i, século XXI, e no que se fale da ría de Ferrol, porque
senón esto queda nun titular, e nós como decía o economista Pepe Díaz xa que fixo unha
referencia Guillermo, ( porque é a súa frase, no): alguén cré que nun planeta onde as ¾ partes son
auga non se poden construir barcos? Cando o 70% da mercadorías por certo, se desprazan por
misión marítima??? Aquí o que hai é decisións políticas. Duns e doutros. Efectivamente. Pero hai
decisións políticas, que están facendo esmorecer unha comarca. E logo nos ofrecen as migallas. E
que nos contentemos. Entonces, claro, eu non sei se escoitei ben, pero falaron de contratos en
prácticas. Claro ese é o problema da actual reforma laboral.
Nós o que queremos é traballo de calidade, no, ademais dunha empresa pública. Non ter a xente en
…. e decir, oiga, agora traballen aquí que lle cubrimos o seu seguro. Eu creo que escoitei eso,
entonces lle digo, uff, uff, de Narón se fala algo, xa lle dixen, o de Poligal, etc, cousas que xa nin
tan sequera existen.
Entonces de verdade, levamos décadas sufrindo o desleixo e estamos esmorecendo como comarca.
Poñamos as alternativas enriba da mesa. Nesta moción non nos confundamos. Non hai unha soa
solución. E si que falaron con persoas. Si que veu o Sr.Conde, anotaron pero é que neste segundo
papel non apareces recollidas as propostas dos diferentes concellos, da Deputación, de todas estas
cousasa e todas esas fotos que se fixeron e eses titulares que se sacaron. Hai solucións enriba da
mesa e se poden facer. O que pasa é que hai que traballar. E falan do do tren cando nin sequera se
atreven a pedir as competencias que son propias da Xunta de Galicia. Porque podemos ter un tren
de cercanías. Podemos ter un tren de cercanías competencia galega pero non se quere pedir esa
competencia. Entonces claro, se non se quere gobernar a nosa terra, deixenlla a outros, eh, porque
imos bastante mal.
-Sr.Pita Breijo: nada, por rematar, decirlle ao Sr.Castrillón: como imos a votar a favor dun pacto
de Estado que como ben dixen antes é incongruente na súa análise previa e xa do que fala que o
naval é un sector moi maduro, de custos apretados, dao por perdido…nosoutros non o damos por
perdido e por eso apostamos por el . As fragatas F110 pois están a punto de comezar. Botamos en
falta sobre todo a diversificación que se pide para a comarca e cremos que Narón ten moito que
ofrecer nese senso, no. Entonces bueno, só recordarlle ao Sr.Castrillón que fale co seu presidente e
que busque cooperación, diálogo e sobre todo diversificación.
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-Sr.Sánchez Fojo: si, só decir unha cousa. Sr.Castrillón os traballadores nos pagamos a seguridade
social cos nosos impostos. Non a pagan os empresarios. A pagan os traballadores deste país. Que
nos descontan a fin de mes seguridade social, paro, máis o 15%....
-Sr.Castrillón Permuy: eso é o que quere decir vostede porque a vostede lle reteñen unha pequena
parte. Unha pequena parte. Pero home, diga a realidade, .. diga o que lle pareza.
Mire, a Sra.Olaia, revise o punto 17 e o punto 52 así por encima que di moito do que vostede quere
decir, entonces debería votar a favor.
E o Sr.Guillermo revise o punto 17. Sen máis, eh. E a realidade é que viñemos aquí nun tono que
consideramos que hoxe debíase sacar esta moción adiante. Se vostede non quere votar a favor pois
absteñase pero creo que mire, en Narón, a Diputación, ten moitas carreteras que tiña que arranxar e
solventar por decir algo, verdad que si? POis home, ten a oportunidade aquí de que se comprometa
con ese feito cousa que vostede como ven tanto localismo non é capaz a facer ese paso.
E Sr.David, se están aquí os do PSOE no goberno de Narón, a Diputación ten carreteras para
reparar aquí. Por exemplo, sen ir máis alá, xa. E o goberno de España pois ten a solución de
Endesa, a solución de Navantia e solventar todo eso. E a Xunta o que lle corresponda, que de feito
no ano 2021 houbo máis de 80 millóns de inversión nesta comarca, e a Narón tocoulle algo, eh. No
ano 2021. Agora, a sensación que temos é que vostedes non queren que se invista en Narón outras
adminitracións porque son reacios a votar a favor de propostas de que se lles pida a outras
administracións diñeiro para que veña a Narón. Son reacios a eso. Vostedes son reacios a que
outras administracións veñan investir diñeiro a Narón. Porque este pacto podería valerlles para o
que dixo antes, a residencia da terceira idade, o FP, que a Sra.alcaldesa sabe algo deso, verdade
que si?
Home, se esto chega, di a Xunta: ah, Narón non ten interese. Madrid, ah, Narón non ten interese. A
Deputación: ah, Narón non ten interese. Votan en contra dunha moción que non se lle pide nada
ao Concello. Máis que os votos. Solamente. Non se lle pide que invista dos seus orzamentos un
euro máis, paréceme incrible, incrible o que está pasando hoxe aquí neste Pleno.
E dende logo dannos discurso para uns cantos días, eh. Eu lles pido coherencia. De verdade, lles
pido coherencia. E non tiña ganas de poñerme neste tono porque viña en son de paz porque
consideraba que esta moción era para intentar chegar a un consenso e sacala por unanimidade polo
ben da comarca e polo ben de Narón. Porque Narón ía conseguir moitas inversións. Porque as
empresas, o 70% desas empresas das que falamos están situadas en Narón. No Polígono do Río do
Pozo. Vostedes estanse dando conta que o polígono do Río do Pozo está quedando vacío? Estanse
dando contad eso? Ou non se queren dar conta? E despois falamos de grandes inversións e nos
facemos fotos con determinados empresarios nun polígono cando hoxe estamos votando en contra
de que veñan inversións a Narón? Paréceme incrible.
Nada máis. Moitas grazas.
-Sra.alcaldesa: non estamos votando en contra de que veñan inversións a Narón. Estamos votando
en contra deste pacto de Estado, deste documento que é vacío que o único que trae son os puntos e
nada máis. Cando queira, xa llo dixen en máis ocasións, cando queira a Xunta de Galicia ou a
Deputación da Coruña, traer inversións para este concello benvido sexa. Xa llo dixen en
moitisimas ocasións.
Nada máis, por clarificar un pouquiño. De verdade que eu tampouco quería intervir xa neste punto.
Pasamos a votar a moción.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, NON
aprobou a moción transcrita:
TEGA: En contra 10
PP: A favor 6
PSdeG-PSOE: En contra 3
BNG: Abstencións 2
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14º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES
Non se formularon.
15 º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS
ÓRGANOS DE GOBERNO. Dase conta das resolucións pendentes do ano 2021 e xaneiro de 2022.
RESOLUCIÓNS PENDENTES 2021
ORGANO
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

EXTRACTO

FECHA

NUMERO

RA s/aprobarp pago IRPF modelo 111 decembro 2020 e 4º trimestre 2020

15/01/2021

4.480

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO

28/01/2021

4.481

Expedientes sancionadores de tráfico

02/02/2021

4.482

Resolución de cambio de titularidade no catastro inmobiliario

08/02/2021

4.483

Autorizar reserva de vía pública por mudanza

25/02/2021

4.484

Aprobación convenio Club Deportivo Narón para actividade de fútbol

07/03/2021

4.485

Expedientes sancionadores de tráfico

07/03/2021

4.486

Autorizar reserva de vía pública por mudanza

22/03/2021

4.487

Autorizar reserva de vía pública por mudanza
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TERRITORIO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS
E PROVINCIAS, OS CONCELLOS DE ARTEIXO, A CORUÑA, NARÓN,
POIO E PONTEVEDRA PARA A OBTENCIÓN DE IMAXES AÉREAS DE
ALTA RESOLUCIÓN XEORREFERENCIADAS.

22/03/2021

4.488

14/04/2021

4.489

AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO O COUTO - NARON

27/04/2021

4.490

RELACIONES Y RA DE FACTURAS 2021

28/04/2021

4.491

RELACIONES Y RA DE FACTURAS 2021

28/04/2021

4.492

Autorizar reserva de vía pública por mudanza
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TERRITORIO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS
E PROVINCIAS, OS CONCELLOS DE ARTEIXO, A CORUÑA, NARÓN,
POIO E PONTEVEDRA PARA A OBTENCIÓN DE IMAXES AÉREAS DE
ALTA RESOLUCIÓN XEORREFERENCIADAS. - RESOLUCIÓN DA
ALCALDÍA PARA RECOÑECEMENTO DA OBRIGA DE PAGAMENTO.
DENUNCIA URBANISTICA POR PECHE DE TERRAZA SEN LICENZA
NA RUA EIREXA 4 - 1º C ESTIMACION RECURSO REPOSICION

29/04/2021

4.493

03/05/2021

4.494

05/05/2021

4.495

Resolución sancionadora de tráfico

26/05/2021

4.496
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Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

ACCESIBILIDADE NAS RÚAS AMENADÁS, VIVENDAS DO OBISPO E
FERROL

09/07/2021

4.497

PLATAFORMA ÚNICA EN RÚAS LUÍS DE GÓNGORA E ESPRONCEDA

27/07/2021

4.498

Resolución sancionadora de tráfico

03/08/2021

4.499

Aprobación convenio co Club Piragüismo Narón
R.A. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE
PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDAES DE
ORIENTACIÓN LABORAL NO EXERCICIO 2021 (CODIGO
PROCEDEMENTO TR331A)

18/08/2021

4.500

19/08/2021

4.501

TAXA OCUP. SOLO, SUBSOLO 2º TR/2020 (VARIAS EMPRESAS)

10/09/2021

4.502

RESOLUCIÓN PARCELACIÓN V-27/2021

24/09/2021

4.503

RESOLUCIÓN CPSI-22/2021
INFRACCION MASCARILLA COVID NA ESTRADA DE CASTELA "LA
PERFECTA"

24/09/2021

4.504

30/09/2021

4.505

CON_CONVENIO 2021 CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON

04/10/2021

4.506

CON_CONVENIO 2021 CLUB ACORDES NARON

04/10/2021

4.507

RESOLUCION ALCALDIA APROBACION CONVENIO

22/10/2021

4.508

CONT_CONTRATO MENOR PINTADO EDIFICIO CAMPO SAN MATEO

15/10/2021

4.509

Resolución sancionadora de tráfico

20/10/2021

4.510

Resolución sancionadora de tráfico

20/10/2021

4.511

CON_CONVENIO 2021 CLUB DE REMO NARON
CON_CONVENIO 2021 CLUB ATLETISMO NARÓN- RESOLUCIÓN
APROBACIÓN CONVENIO
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DA ADDENDA MODIFICATIVA DO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TERRITORIO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS
E PROVINCIAS, OS CONCELLOS DE ARTEIXO, A CORUÑA, NARÓN E
POIO PARA A OBTENCIÓN DE IMAXES AÉREAS DE ALTA
RESOLUCIÓN XEORREFERENCIADAS.

27/10/2021

4.512

27/10/2021

4.513

09/11/2021

4.514

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.515

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.516

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.517

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.518

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.519

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.520

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.521

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.522

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.523

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.524

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.525

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.526

Autorizar circulación de transporte especial

17/11/2021

4.527

Autorizar circulación de transporte especial

25/11/2021

4.528

Autorizar circulación de transporte especial

25/11/2021

4.529

Autorizar circulación de transporte especial

25/11/2021

4.530

Autorizar circulación de transporte especial

25/11/2021

4.531

Autorizar circulación de transporte especial

25/11/2021

4.532

Autorizar circulación de transporte especial

25/11/2021

4.533

R.A. DENEGAR AX MATERIAL ESCOLAR CECILIA SANCHEZ RIVERA
SOLICITUDE DE AXUDAS DE CUSTO E DESPRAZAMENTO DAVID
PITA 03.12.2021

02/12/2021

4.534

29/12/2021

4.535

CONVENIO COFER 2021

30/12/2021

4.536

CONVENIO TERRARENDIBLE 2021

30/12/2021

4.537

CONVENIO ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE NARÓN 2021
CONVENIO ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE
FERROLTERRA 2021

30/12/2021

4.538

30/12/2021

4.539

CONVENIO COFRADÍA DE PESCADORES DE BARALLOBRE 2021

30/12/2021

4.540

CONVENIO COA CONFRARIA DE PESCADORES DE FERROL

30/12/2021

4.541

CONVENIO ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE FERROLTERRA 2021
RESOLUCION SOLICITUD PR606A AMTEGA DIXITALIZACION
ARQUIVO

30/12/2021

4.542

30/12/2021

4.543

Aprobar facturas da relación F/2021/97

30/12/2021

4.544

Aprobaras facturas da relación nº F/2021/98

30/12/2021

4.545

Aprobar as facturas da relación nº F/2021/96

30/12/2021

4.546

XANEIRO DE 2022
ORGANO
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

EXTRACTO
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA SUBSTITUCIÓN SRA. ALCALDESA OS DÍAS 4
E 5 DE XANEIRO DE 2022

FECHA

NUMERO

03-01-2022

1

Recurso plusvalia expte. - 1279 a 1286/2021

03-01-2022

2

03-01-2022

3

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO
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ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA O CLUB DE PIRAGÜISMO DE
NARON
SUSPENSION EXECUCION CONTRATO ILUMINACION DE ESTADIO
MUNICIPAL DE RIO SECO
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA COVID NA RUA
SAN ANDRES 17 "SAN ANDRES"
AMPLIACION PLAZO EJECUCION OBRA MEJORA DE LA ENVOLVENTE
TÉRMICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN "IRMÁNS FROILAZ"

03-01-2022

4

03-01-2022

5

03-01-2022

6

03-01-2022

7

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

8

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

9

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

10

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

11

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

12

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

13

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

14

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

03-01-2022

15

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico
NF_ NOMEAMENTO FUNCIONARIO DE CARREIRA POLICIA LOCAL
MOBILIDADE (OEP 2020)

03-01-2022

16

04-01-2022

17

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO

04-01-2022

18

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIA ALVAREZ MARTINEZ

04-01-2022

19

IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON CONVIVINTES

05-01-2022

20

IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON CONVIVINTES

05-01-2022

21

IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON CONVIVINTES
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA COVID NA
ESTRADA DE CASTELA 162 "LA RUTA"
IMPOSICION SANCION DESESTIMACION ALEGACIONS INFRACCION
MASCARILLA COVID NA RUA SAN ANDRES 17
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA COVID NA RUA
SAN ANDRES 17 "SAN ANDRES"
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA COVID NA RUA
SAN ANDRES 17 "SAN ANDRES"

05-01-2022

22

05-01-2022

23

05-01-2022

24

05-01-2022

25

05-01-2022

26

IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON CONVIVINTES
IMPOSICION SANCION 100€ -INFRACCION MASCARILLA COVID EN
GANDARA DE SEDES 13 "BAR 13"
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA COVID NA
ESTRADA DE CASTELA 609 "LA PERFECTA"
RA S/APROBAR NOMINIA COMPLEMENTARIA MARIA ALVAREZ
MARTINEZ (DECEMBRO 2021)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA ROBERTO GRANDAL
TEIJEIRO (DECEMBRO 2021)
INCOACION RESOLUCION CONTRATO MANTEMENTO BÁSICO, LIMPEZA
E APERTURA E PECHE DOS PAVILLÓNS DE PIÑEIROS, CASTRO,
MOCIDADE E SEDES
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA CAROLINA LOPEZ
SEQUEIRO (DECEMBRO 21)

05-01-2022

27

05-01-2022

28

05-01-2022

29

05-01-2022

30

05-01-2022

31

05-01-2022

32

05-01-2022

33

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de

RA S/APROBAR NOMINA COMPLEMENTARIA BEGOÑA RODRIGUEZ ALBO
(DECEMBRO 2021)
05-01-2022
SERVIZO DE MANTEMENTO DA PLATAFORMA PARA A COMUNICACIÓN
E XESTIÓN DE INCIDENCIAS
05-01-2022

34
35

SERVIZO DE MANTEMENTO DA APLICACIÓN DE NÓMINAS E RRHH
APROBACION DOS PADRONS FISCAIS DOS SERVIZOS PRESTADOS POLO
SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO DO MES DE DECEMBRO DE 2021
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS, DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
RA S/APROBAR NOMINA COMPLEMENTARIA PABLO PITA DIAZ
(DECEMBRO 2021)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA NOELIA JIMENEZ
ROMERO (DECEMBRO 2021)
RA S/APROBAR NOMINA COMPLEMENTARIA DAVID CABEIRO
MENGIBAR (lDECEMBRO 2021)

05-01-2022

36

05-01-2022

37

07-01-2022

38

07-01-2022

39

07-01-2022

40

07-01-2022

41

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSE ENRIQUE PAZOS PARDO

07-01-2022

42

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO

10-01-2022

43

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT CAROLINA LOPEZ SEQUEIRO
R.A. DESESTIMACION RECURSO REPOSICION AX. AGASALLOS NADAL
2021 JESICA JIMENEZ PEREZ

10-01-2022

44

10-01-2022

45

OEP_CONSERXE LIBRE (2021)
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA COVID NA RUA
CATALUÑA 39 "EL COLONIAL"
ANULACION INFRACCION MASCARILLA COVID POR ERRO NO
ENDEREZO

10-01-2022

46

10-01-2022

47

10-01-2022

48

LICENZA DE PARCELACIÓNS (S-URB-10)

10-01-2022

49

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO

11-01-2022

50

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT HECTOR CORGO SOUTO

11-01-2022

51

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT OSCAR LUIS ROMERO RODRIGUEZ

11-01-2022

52

RA S/ APROBAR COMPLEMENTO IT PATRICIA M CARMONA ENRIQUEZ

11-01-2022

53

IT_INCAPACIDADE TEMPORAL JOSE LOUREDA PEREZ

11-01-2022

54

RA APROBAR COMPLEMENTO IT MANUEL GOMEZ PREGO

11-01-2022

55

Expedientes sancionadores de tráfico

11-01-2022

56

RA APROBAR COMPLEMENTO IT JUDITH M. MARTINEZ CASTELEIRO

12-01-2022

57

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSE MARIA SANCHEZ ABRUÑEDO

12-01-2022

58

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MANUEL BREIJO CASTRO

12-01-2022

59

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MOISES CORRAL MERINO

12-01-2022

60

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MIGUEL PEÑA VAZQUEZ

12-01-2022

61
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lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

CF_CURSOS DE FORMACION 2021

12-01-2022

62

DD_DIETAS E DESPRAZAMENTOS
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE DÚAS ACCIÓNS
FORMATIVAS DO SECTOR DE IDIOMAS, DENTRO DO PROGRAMA
MUNICIPAL DE FORMACIÓN
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS CON CERTIFICACIÓNS UNE, DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DO TRANSPORTE, DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA ACCIÓN
FORMATIVA DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN, DENTRO DO PROGRAMA
MUNICIPAL DE FORMACIÓN PARA O ANO 2022
MANTEMENTO DO TERREO DE XOGO E ZONAS PERIMETRAIS, PINTADO
DE LIÑAS DO CAMPO DE FÚTBOL DE SAN MATEO-NARÓN
SERVIZO DE LIMPEZA XERAL, CONSERXERÍA E PEQUENOS TRABALLOS
DE MANTEMENTO DO PAVILLÓN DA SOLAINA-STA. ICIA-NARON
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE DÚAS ACCIÓNS
FORMATIVAS DO SECTOR FITOSANITARIO, DENTRO DO PROGRAMA
MUNICIPAL DE FORMACIÓN

12-01-2022

63

12-01-2022

64

12-01-2022

65

12-01-2022

66

12-01-2022

67

12-01-2022

68

12-01-2022

69

12-01-2022

70

RESOLUCION CT-14/2020
CORRECCION ERROS NA RESOLUCION DE ALCALDIA ASI15I0UJ
(APROBACION CONTA XUSTIFICATIVA)

12-01-2022

71

12-01-2022

72

ABO_2022 ABONO FAMILIAR PARA DESCONTOS EN ACTIVIDADESW
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA INTERVENCIÓN
MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO 2022
RA AUTORIZACION COLABORACION TRIBUNAL DE SELECCION
INSPECTOR PRINCIPAL CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

12-01-2022

73

12-01-2022

74

12-01-2022

75

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

12-01-2022

76

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

12-01-2022

77

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

12-01-2022

78

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

12-01-2022

79

Procedementos sancionadores de tráfico

12-01-2022

80

Procedementos sancionadores de tráfico
V_ AUTORIZACION ASISTENCIA DA TECNICA DE NORMALIZACION
LINGUISTA PARA TRIBUNAL PRAZA CONDUCTOR/OPERARIO DE
MOECHE

12-01-2022

81

13-01-2022

82

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ

13-01-2022

83

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT EVA MARIA RODRIGUEZ AMADO
ORDENACION EMISION INFORME RECLAMACION CLECE SERVIZO DE
AXUDA NO FOGAR

13-01-2022

84

13-01-2022

85

SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA Rodríguez Sánchez, Vanesa.

13-01-2022

86

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIAN FERREIRO DIAZ

13-01-2022

87

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIANA OTERO PAZ

13-01-2022

88

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSE ANTONIO CARBALLIDO
VAZQUEZ

13-01-2022

89

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT DAVID ESCLUSA SEIJIDO

13-01-2022

90

RESOLUCIÓN PARCELACIÓN V-98/2021
SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA PARA NECESIDADES URXENTES
DIVERSAS, Pinales Valenzuela, Rosa.

13-01-2022

91

13-01-2022

92

SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA , Conchado Monteiro, Erika.

13-01-2022

93

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

13-01-2022

94

Resolución sancionadora de tráfico
SUBSTITUCIONS INTERVENTORA XERAL E XEFE SERVIZO
INTERVENCION E FACENDA/2022
AUTORIZACION TRANSACCION XUDICIAL SERVIZO DE AXUDA NO
FOGAR
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA COVID NA
ESTRADA DE CASTELA 572 "SILVER"
RECTIFICACION POR RETRANSMISION OBJETO TRIBUTARIO (ERRO
MATERIAL/FEITO)

13-01-2022

95

14-01-2022

96

14-01-2022

97

14-01-2022

98

14-01-2022

99

SOLICITUDE ANULACION LIQUIDACION PLUSVALIA Nº 1323 E 1324
14-01-2022
CONTRATO DE SERVIZO DE XESTIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NARÓN
14-01-2022
INCOACIÓN EXPEDIENTE SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E
DESENVOLVEMENTO DE VARIAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA
ALIMENTACIÓN, DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
14-01-2022

100

NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE CESIÓN DE CRÉDITO

14-01-2022

103

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO

17-01-2022

104

SUBSTITUCIÓN SRA.ALCALDESA O DÍA 17-01-2022

17-01-2022

105

R.A. RENUNCIA AX MATERIAL ESCOLAR JOSE EMILIO LAGO PITA
RA S/APROBAR NOMINA COMPLEMENTARIA JOSE LUIS CALVO
NAVEIRAS

17-01-2022

106

17-01-2022

107

CF_CURSOS DE FORMACION 2022

17-01-2022

108

CF_CURSOS DE FORMACION 2021

17-01-2022

109

CF_CURSOS DE FORMACION 2021

17-01-2022

110

PRÓRROGA LICENZA EXP. 94/2021

17-01-2022

111
112

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Procedimiento: Recurso de reposición, LIQUIDACIÓNS PLUSVALIA
17-01-2022
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA ICIO E TAXA POR VARIACION DE
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL DUNHA COMUNICACION
PREVIA DE OBRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE NAVE INDUSTRIAL
PARA CENTRO DEPORTIVO NA AVDA DO MAR 144 NAVE C (CPO-319/2020) 17-01-2022
R.A. RENUNCIA AX MATERIAL ESCOLAR Mª CARMEN SANCHEZ
GALLARDO
17-01-2022

Decreto de

CF_CURSOS DE FORMACION

115

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

17-01-2022
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101

102

113
114

lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ecreto de

CONTRATACION LABORAL TEMPORAL EXPERTOS DOCENTES AFD
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCUIONS SOCIAIS (02.12.2021 A 27.12.2021)
NOTIFICACION DIR XERAL PROTECCION A INFANCIA E FAMILIA PARA
ESTATISTICA
EXPTE. COMPENSACION DEBEDAS/CREDITOS RECÍPROCOS. TERCEIRO:
GEMA ROCIO FREIRE DIAZ (32692548A)
RA APROBACION DESCONTO COTAS SINDICAIS NA NOMINA DE
XANEIRO/2022
RA APROBACION DESCONTOS ADIANTOS REINTEGRABLES NOMINA DE
XANEIRO/2022

17-01-2022

116

17-01-2022

117

17-01-2022

118

17-01-2022

119

17-01-2022

120

IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON CONVIVINTES

18-01-2022

121

Notificación de cesión FRAS UTE MOLINO XUVIA (XU21 3, XU 21 4; XU 21 5)

18-01-2022

122

IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON CONVIVINTES
RA DE ANULACIÓN DE RA PER16I04H (COMPLEMENTO IT MARIAN
FERREIRO DIAZ)

18-01-2022

123

18-01-2022

124

CF_ CURSOS FORMACION 2021

18-01-2022

125

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT LUCIA MARIA VAZQUEZ VAZQUEZ

18-01-2022

126

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIAN FERREIRO DIAZ

18-01-2022

127

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT RAFAEL PAZOS LOURO

18-01-2022

128

RA s/aprobar pago IRPF modelo 111 decembro 2021 e 4º trim 2021

18-01-2022

129

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

18-01-2022

130

Expedientes sancionadores de tráfico

18-01-2022

131

RA APROBACION CONTIA AXUDAS SOCIAIS EMPREGADOS 2022
RA APROBACION INSTRUCIONS CALCULO RETRIBUCIONS
CONCELLEIROS CON DEDICACION EXCLUSIVA EFECTOS 01/01/2022
RA APROBACION INSTRUCIONS PARA O CALCULO DAS RETRIBUCIONS
DOS EMPREGADOS PUBLICOS DO CONCELLO DE NARON NO ANO 2022

18-01-2022

132

18-01-2022

133

18-01-2022

134

CUBERTA DO PARQUE INFANTIL 23 DE NOVEMBRO

18-01-2022

135

Autorizar circulación de transporte especial
R.A. CONCESION AXUDA MATERIAL ESCOLAR 2021/2022 CRISTINA
FUENTE SALGUERO
R.A. CONCESION AXUDA MATERIAL ESCOLAR 2021/2022 MARINE
NIKOGHOSYAN

18-01-2022

136

19-01-2022

137

19-01-2022

138

R.A. DESISTIMENTO

19-01-2022

139

R.A. DESISTIMENTO

19-01-2022

140

R.A. DESISTIMENTO
R.A. CONCESION AXUDA MATERIAL ESCOLAR 2021/2022 Mª JOSE ROCA
RODRIGUEZ
SOLICITUDE SUBVENCIÓN PROXECTO DESCRICIÓN REXISTROS
TRIBUTARIOS DENDE O SECULO XIX E OUTROS
ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA O CLUB DE PIRAGÜISMO DE
NARON

19-01-2022

141

19-01-2022

142

19-01-2022

143

19-01-2022

144

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSE ANTONIO CARTELLE COBELO

19-01-2022

145

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de

RA APROBAR PAGO C.PRODUTIVIDADE CRITERIO ASUNCION POSTO
SUPERIOR SUBSTITUCION INTERVENCION 3, 4, 5 E 07/01/2022 (AP)
RA APROBAR PAGO C,PRODUTIVIDADE CRITERIO POSTO SUPERIOR M
EVA LAMAS TESOUREIRA SUBSTITUTA 3 A 07/01/2022 POR VACACIONS
DA TITULAR
RA APROBAR PERFECCIONAMENTO TRIENIOS P.LABORAL EFECTOS
01/01/2022
RA APROBAR PERFECCIONAMENTO TRIENIOS P.FUNCIONARIO EFECTOS
01/01/2022
RA APROBAR PAGO C.PRODUTIVIDADE ASUNCION FUNCIONS
XEFATURA POLICIA LOCAL 22/12/2021 A 02/01/2022 (AP)
RA APROBAR PAGO C,PRODUTIVIDADE CRITERIO POSTO SUPERIOR M
ANGELES MANTEIGA FULGUEIRA SUBSTITUTA 23/12/2021 A 09/01/2022
(VACACIONS)
REPARACION DE PAVIMENTO E REFORZO DE RODADURA EN CAMIÑOS
DA ZONA RURAL. LOTE 3: REFORZO DE RODADURA EN CAMIÑOS DE O
VAL E SAN MATEO
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCION TRANSITORIA
DA TITULAR

20-01-2022

146

20-01-2022

147

20-01-2022

148

20-01-2022

149

20-01-2022

150

20-01-2022

151

20-01-2022

152

20-01-2022

153

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA
RA APROBAR A MODIFICACION/SUPRESION CPT POR INCREMENTO
SALARIAL 2% A DIVERSOS FUNCIONARIOS EFECTOS 01/01/2022

20-01-2022

154

20-01-2022

155

RA RECOÑECEMENTO NIVEL 18 COMPLEMENTO DESTINO

20-01-2022

156

CF_CURSOS FORMACION 2021

21-01-2022

157

SOLICITUD PR606A AMTEGA DIXITALIZACION ARQUIVO

21-01-2022

158

SOLICITUDE AXUDA ECONÓMICA URXENTE. Pinilla Ramos, Yeint José.

21-01-2022

159

Axuda urxente necesidade solicitada por ALASSANE NDAW
CONTRATACION LABORAL TEMPORAL EXPERTOS DOCENTES AFD
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCUIONS SOCIAIS (02.12.2021 A 27.12.2021)

21-01-2022

160

21-01-2022

161

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO

21-01-2022

162

RESOLUCION CT-36/2021

21-01-2022

163

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT NOELIA JIMENEZ ROMERO

21-01-2022

164

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT ARMANDO REBOLLAR CASAL

21-01-2022

165

CONTRATO CESION CREDITO FACTURA
LIQUIDACION FOTOCOPIAS INFORME POLICIA LOCAL DO 02/01/2022,
POLO ATAQUE DE CAN NA RUA ILLAS SISARGAS

21-01-2022

166

21-01-2022

167

IMPOSICION SANCION 100€ -INFRACCION COVID NON CONVIVINTES

21-01-2022

168

IMPOSICION SANCION -INFRACCION COVID NON CONVIVINTES
COPIA INFORME - ATAQUE DUN CAN A OUTRO CAN NO CAMIÑO
AGRANDE 12 CASTRO

21-01-2022

169

21-01-2022

170

Expedientes sancionadores de tráfico

21-01-2022

171
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lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

Autorizar circulación de transporte especial

21-01-2022

172

Autorizar circulación de transporte especial

21-01-2022

173

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

174

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

175

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

176

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

177

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

178

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

179

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

180

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

181

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

182

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

183

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

184

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

185

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

186

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

187

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

188

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

189

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

190

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

191

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

192

Reserva de vía pública para mudanza

21-01-2022

193

Reserva de vía pública para mudanza
CONTRATACION LABORAL TEMPORAL EXPERTO DOCENTE AFD
ATENCION SOCIOSANITARIA PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIONS(25/01/2022 A 11/02/2022)
SERVIZO DE MANTEMENTO DO HARDWARE E SOFTWARE ESTANDAR
NAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS
RA APROBACION PROGRESION CARREIRA EFECTOS 01/01/2022 E
INCREMENTO C.PRODUTIVIDADE POLO DITO CRITERIO NOELIA
COSTOYA CALVO
RA S/APROBAR PAGO HORAS EXTRAS DA POLICIDA LOCAL DENDE
AGOSTO A DECEMBRO DE 2021 A PAGAR EN XANEIRO DE 2022

21-01-2022

194

24-01-2022

195

24-01-2022

196

24-01-2022

197

24-01-2022

198

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT AINHOA GONZALEZ RODRIGUEZ

24-01-2022

199

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT DAVID CABEIRO MENGIBAR

24-01-2022

200

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

24-01-2022

201

Reserva de vía pública para mudanza
V_PRACTICAS "DOCENCIA FORMACION PROFESIONAL PARA O
EMPREGO"
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS, DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN

24-01-2022

202

25-01-2022

203

25-01-2022

204

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MIGUEL ANGEL CABEIRO MENGIBAR

25-01-2022

205

V_SOLICITUDES TELETRABALLO
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCION TRANDITORIA
DO TITULAR

25-01-2022

206

25-01-2022

207

BASES ESPECIFICAS TRABALLADORA SOCIAL

25-01-2022

208

DILIXENCIA PROCEDEMENTO ABREVIADO 231/2021

25-01-2022

209

BASES ORIENTADOR LABORAL. OPE E. 2020

25-01-2022

210

BASES ESPECIFICAS AUXILIAR PADRAODO CULTURA OPE EXTR.2020

25-01-2022

211

BASES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVO OPE E. 2020

25-01-2022

212

PEONS LIMPEZA E DESINFECCION DE GANDO .OPE E. 2020
Curso UNED " Diploma de experto profesional en comercialización de productos de
pesca"

25-01-2022

213

25-01-2022

214

Expedientes sancionadores de tráfico

25-01-2022

215

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

216

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

217

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

218

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

219

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

220

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

221

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

222

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

223

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

224

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

225

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

226

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

227

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

228
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lcaldia

ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia
ecreto de
lcaldia

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

229

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

230

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

231

Autorización para circulación de transporte especial

25-01-2022

232

PV_PERMISO DE PATERNIDADE

26-01-2022

233

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARINA SUEIRAS RODRIGUEZ

26-01-2022

234

V_RECOÑECEMENTO DE SERVIZOS PRESTADOS

26-01-2022

235

RESOLUCION DESESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION

26-01-2022

236

BASES ANIMADOR SOCIOCULTURAL OPE E. 2020
RA CONVENIO PRACTICAS GRAO CC POLITICAS GLORIA MARIA DIAZ
YAÑEZ

26-01-2022

237

26-01-2022

238

PV_PERMISO DE PATERNIDADE

26-01-2022

239

V_SOLICITUDES TELETRABALLO

26-01-2022

240

RESOLUCIÓN V-91/2021
RESOLUCION DESESTIMANDO RECURSO REPOSICION INFRACCION
MASCARILLA COVID NA AVDA. CATALUÑA 39 "CAFFE LATTE"
INFRACCION MASCARILLA COVID NA ESTRADA DE CASTELA 609 "LA
PERFECTA"

26-01-2022

241

26-01-2022

242

26-01-2022

243

NOMEAR REPRESENT. CONCELLO PARA RECOLLER DOUCUMENTAC
RA APROBAR PAGO NOMINA P LABORAL, EVENTUAL E CORPORATIVO
CON DEDICACION EXCLUSIVA XANEIRO/2022

27-01-2022

244

27-01-2022

245

RA APROBAR PAGO NOMINA PERSOAL FUNCIONARIO XANEIRO/2022

27-01-2022

246

CONTENCIOSO PROCEDEMENTO ABREVIADO 200/2020
27-01-2022
OEP_CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (acumulación 2019,2020
y 2021)
27-01-2022
ACCESIBILIDADE NAS RÚAS AMENADÁS, VIVENDAS DO OBISPO E
FERROL
27-01-2022

247

AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN CAMIÑO DA FONTE

27-01-2022

250

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

27-01-2022

251

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

27-01-2022

252

SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCION TRANSITORIA
DO TITULAR

28-01-2022

253

28-01-2022

254

RESOLUCION EMPRAZAMENTO SV 3/21

28-01-2022

255

RA s/aprobar pago da seguridade soical do mes de decembro 2021

28-01-2022

256

ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DO ALTO

31-01-2022

257

RA s/aprobar pago sustitucion alcaldesa o 04,05,10,11,12,13,14 e 17/01/2022

31-01-2022

258

248
249

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIA VAZQUEZ GIZ

31-01-2022

259

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSUE MONTEIRO ROMERO

31-01-2022

260

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT LUIS IVAN GAGO GOMEZ

31-01-2022

261

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT RUBEN BLANCO DIAZ
31-01-2022
POS+2022. AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN PARROQUIA DE O
VAL (LUGARES DE A MODIA, CUCEIRO, A PONTE, QUINTA)
31-01-2022

262

NOMEAMENTO POLICIA LOCAL PABLO REY SOUTO
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIA AMPARO SANTAMARIÑA
VAZQUEZ
ACCESIBILIDADE NO EDIFICIO DO XULGADO DE NARÓN (ANTIGO
CONCELLO)
ARQUIVO RESOLUCION CONTRATO MANTEMENTO BÁSICO, LIMPEZA E
APERTURA E PECHE DOS PAVILLÓNS DE PIÑEIROS, CASTRO, MOCIDADE
E SEDES

31-01-2022

264

31-01-2022

265

31-01-2022

266

31-01-2022

267

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

31-01-2022

268

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

31-01-2022

269

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

31-01-2022

270

Expedientes sancionadores de tráfico

31-01-2022

271

263

O Concello Pleno, deuse por enterado.
16º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS
-Sra.Ledo Díaz: un rogo. Cando formulamos así preguntas, e se nos di que se nos vai responder,
que se nos responda. Non, por escrito, que hai así algunhas cousas que estivemos repasando que
aínda non temos resposta, entonces para telo. Simplemento eso.
-Sr.Pita Breijo: rogo dúas cousas. O primeiro, facer constar en acta o rexeitamento da situación
que está a acontecer agora mesmo en Ucraína, á que invito aos demais grupos políticos a sumarse.
E un recordo para todos os mariñeiros falecidos e desparecidos no Villa de Pitanxo. Un recordo
para eles.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
Teño 2 rogos e 1 pregunta.
Rogo: os veciños do barrio de Xuvia comunicaron a desaparición de dúas placas que había no
Paseo Marítimo, unha preto do magnolio e outra á beira da ponte peonil, solicitando que si poden,
que repoñan as mesmas.
E o segundo rogo: que este concello inicie os trámites necesarios para solicitar á Deputación as
seguintes actuacións:
Limpeza de cunetas no tramo que vai dende o polígono do Río do Pozo ata onde se inicia as
beirarrúas na DP 5408 e limpeza das cunetas no tramo na DP5404 no Lg. de San Clemente na súa
marxen dereita dirección Xuvia-Sedes.
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E teño unha pregunta referente ao que confirmou antes o concelleiro Román sobre a cubricións das
prazas dos SPEIS, que nos di que había unha bolsa de traballo, se esa bolsa de traballo cumple as
especificacións para cubrir esas prazas de bombeiros-conductores.
Sabe que temos unha pregunta do mes pasado pendente de contestar, no.
-Sra.alcaldesa: pódeme repetir cal é?
-Sr.Castrillón Permuy: ah, non se recorda? Vale , está ben.
-Sra.alcaldesa: no, e se ma pode repetir.
Ah, non se acorda tampouco. Se eu non me dou conta vostede tampouco, moi ben.
-Sra. Bouzamayor Villasuso: recibimos algunhas queixas de veciños do Val, concretamente do
camiño Entrebalados. Parece ser que a estrada ten bastantes baches, e bueno, tendo en conta que se
está reparando ou están asfaltando todo ao redor, pois queren saber un pouquiño se van a seguir
por aí ou que van facer con ela.
-Sr.Castrillón Permuy: a pregunta pendente do mes pasado, que lle preguntamos que pasara coa
anulación da licitación dos aparcamentos de Piñeiros e da Gándara? Quedou de contestarme neste
Pleno entonces nos gustaría coñecer cales foron os motivos desa anulación.
RESPOSTAS DA SRA. ALCALDESA
- Olaia: nós normalmente respondemos. Se tedes algunha que non, é decir, se pudo transpapelar,
nolo decides e buscamos…, en principio a todo se lle dá contestación. Tardaremos máis ou menos
e depende se hai que buscar expedientes nalgún outro departamento pero se lles dá traslado a
todo.
E con respecto ao das placas, non teño constancia de se quitaran e se foi así non sei cal é o motivo.
O miraremos e o diremos.
-Con respecto ao tema da Deputación, da limpeza de cunetas, estamos pedindo habitualmente,
quero decir, aparte que tamén volvemos a incidir no mesmo. Que nos resulta triste que teñamos
que decir en incidir a que veñan a cumplir coas súas necesidades pero de todas maneiras o
volveremos a facer outra vez.
-Con respecto a se a bolsa cumple, sí que cumple e de feito a maiores se vai a facer outra que se
están iniciando xa os trámites para facer unha, incluso, que pode mellorar a situación que temos
actualmente.
-E con respecto á zona de baches, si que se está aglomerando e se están facendo asfaltados nesa
zona como ben decías e se contemplará se hai algún tipo de bache, non sei exactamente como está
esta vía, se entra dentro do que xa se vai a facer agora pero de todas maneiras o miramos e se ten
algún bache que se poida solucionar antes de ir ao aglomerado pois se fará.
Nada máis. Moitas grazas. E damos por concluída esta sesión plenaria.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a xuntanza, sendo as 21:22 horas da
data indicada na cabeceira, en proba de todo o que se estende a presente acta que é asinada polo
Sra. alcaldesa comigo o secretario xeral que DÁ FE.
V. e pr.
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