CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Datos Do Expediente:
PLENO
Unidade Tramitadora:
Organos de Goberno e Central –
Número expediente:



AYT/PLE/4/2022

Documento:



GOB16I06T

534F2J1Q6S5F1Z5B18C7

ACTA DA SESIÓN DO CONCELLO PLENO, CELEBRADA CON CARÁCTER
ORDINARIO O TRINTA E UN DE MARZO 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
trinta e un de marzo 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, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
Dada conta da acta da sesión anterior, o Concello Pleno por unanimidade deulle a súa aprobación.

2 º.- PROPOSTA SOBRE A APROBACION DO NOMEAMENTO DE NOVAS VÍAS NA
ENTIDADE DE SEDES E NA ENTIDADE SINGULAR DE NARÓN. -Lida polo secretario
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xeral a proposta que di así: Unha vez rematado o traballo de campo levado a cabo na Entidade
Colectiva de Sedes, e previa consulta á Asociación de Veciños sobre a toponimia máis axeitada
para levar a cabo unha nova rotulación e numeración destes.
Rematados tamén algunhas comprobacións levadas a cabo polo Negociado de Estatística co fin de
obter unha numeración e nomenclatura de vías o máis axeitada posible na Entidade Singular de
Narón.
Tendo en conta o especificado na Lei 7/1985 reguladora dos bases do réxime local, no que
respecta ao término municipal, así como as disposicións emanadas da Regulamento de Poboación
e Demarcación territorial das entidades locais.
Logo de ver as instrucións sobre expedientes de territorio recollidas no artigo 14 e seguintes da
Resolución de 29 de abril de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución de 17 de
febreiro de 2020, da Presidencia do INE e da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e
Local, pola que se dictan instrucións técnicas aos concellos sobre xestión do Padrón Municipal
(BOE, núm.: 122, de 2 de maio de 2020).
Ao abeiro, así mesmo, do Informe emitido o 25/02/2022 polo Servizo de Normalización lingüística
do Concello de Narón (ASI16I04R) sobre a revisión lingüística dos topónimos das vías de nova
apertura en Sedes e en consonancia co establecido na toponimia oficial da Xunta de Galicia (DOG
do 25/03/2003).
E visto o ditame favorable, por maioría, con 4 abstencións (3 PP+1 BNG) e 7 votos a favor (5
TEGA+2 PSdeG-PSOE) da Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Servizos de data 21-032022, o seu presidente propón ao Concello Pleno a aprobación dos seguintes acordos:
PRIMEIRO.- Fixar un límite exacto entre a Entidade Colectiva de Sedes e as Entidades colectivas
que lindan con ela: Pedroso; San Xiao, Castro; e a Entidade Singular: Narón (Plano número 1).
SEGUNDO.- Incluír as vías que a continuación se indican dentro da Entidade colectiva de Sedes
(Distrito 3, Sección 2), xa existentes no trameiro municipal nos seus tramos correspondentes:
➢ Estrada do Trece (Código Vial: 6027).
➢ Camiño da Pallota (Código Vial: 6032).
TERCEIRO.- Tendo en conta o anteriormente exposto proponse o nomeamento das seguintes
vías de nova apertura para que formen parte da Entidade colectiva de Sedes (Distrito 3, Sección 2),
e incorporalas ao rueiro oficial do Concello de Narón:
Nº

1.
2.
3.

NOME DA VÍA SEGUNDO
NOMENCLATURA INE
TIPO DE VIA
NOME DE VIA
ESTRADA
XERAL DE SEDES
CAMIÑO
LOUSEIRA (DA)
CAMIÑO
ESPERON (DO)

CODIGO
VIAL
INE
4003
4004
4005

Código no Inventario
Municipal

R205
R209
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO

COTO (DO)
BARREIRA (DA)
PENEDOS (DOS)
PEREIRO (DO)
REGADIOS (DOS)
RIO DA FAME (DO)
PAXARIÑAS (DAS)
RIO DA LOUSA (DO)
GUIOVE (DE)
FREIXIDO (DE)
COTILLOS (DOS)
PENAS (DAS)
LAGOELA (DE)
LUGAR DO FIDALGO (DO)
FIGUEIRAS (DE)
EIRAVEDRA (DE)

4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021

CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO

PLACENTE (DE)
RAPADOIRO (DO)
MARTIANES (DE)
MESTRE VAZQUEZ
SESELLE (DO)
CUCHEIRO (DO)
PAZO (DO)
GANDARA DE SEDES (DA)
ROCHA (DA)
LOBAS (DAS)
LAGOELA (DE)
BARREIROS DE SEDES
(DOS)
ROCHEIRO (DO)
BAXANCAS (DAS)
FONTE DA PEDREIRA (DA)
PINAR DO MEDIO (DO)
PLACENTE (DE)
FAXARDO (DE)
BORRALLADA DE SEDES
(DA)
PIAGUDAS (DAS)
MELLES (DAS)
SALGUEIRAS (DAS)
FEIRA (DA)
SABIN (DE)
PEREIRO (DO)
LOBAS (DAS)
ROCHA (DA)
MONTE ABERTO (DO)

4022
4023
4024

CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
TRAVESIA
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
TRAVESIA
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
TRAVESIA
TRAVESIA
TRAVESIA
CAMIÑO

4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048

R231, R232
R166
S276, S275
S293
R173
R207
R203
R188, R189
R185
R193
R265
R267
R196, R269, R240
R194, R253
R182, R274
R253, S309
S306, S308, S306, R275,
S303, S302, S311
R190
R181
R184
S293, R183
S292, S293
S289
S275, S278, S281
S311
R253, R271
R177
S295, S296
S283
S280
S274
S304, S305
S314
S297, S299, S317
R180
R178
R202
R196, R197
R160
S298, S300
S312
S277
S285, S286
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47.
48.
49.

CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
TRAVESIA
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO
TRAVESIA
CAMIÑO
CAMIÑO
TRAVESIA
CAMIÑO
CAMIÑO
CAMIÑO

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

REGO VELLO (DO)
MEDOÑA (DA)
SOBER DA PARDIÑEIRA
(DE)
CANOSA (DA)
SALGUEIRAL (DO)
SALGUEIRAL (DO)
CASTRELA (DA)
REVOLTA DE SEDES (DA)
REGUEIRO (DO)
BICUDA (DA)
FONTE DA PEDREIRA (DA)
CARBALLOS (DOS)
VILLALLONTE (DE)
VILLALLONTE (DE)
CHAO DO MONTE (DO)
FERROL (DE)
PRADO PEQUENO (DO)

4049
4050

S263
S270
S319

4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065

S323
S198, R168
S122
R164
R211, S198, R218
R216
S129
S279
S302
S306, S322, S325
S306
S267
S326
R191

O proxecto de nova nomenclatura de vías e numeración na Entidade Colectiva de Sedes pódese
visualizar no seguinte enlace:
https://naron.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=552f4ec70f4942d297f7dd2aaec
14fbc.
CUARTO.- Proponse así mesmo o mantemento das Entidades singulares existentes ata o de agora
na Entidade Colectiva de Sedes, facendo nalgún caso as correccións que sexan oportunas, co
obxecto de adecuarse á realidade existente.
QUINTO.- Na Entidade Singular de Narón, proponse o nomeamento das seguintes vías de nova
apertura:
o Nomear como PRAZA ALVARO PARADELA (Código Vial: 3200), a praza sita entre as
rúas: Estrada Castela; R/ Alvaro Paradela; e Avda. Camelias, dentro do Distrito 4, Sección
2 (Plano 2).
o Nomear como TRAVESÍA AMENADAS (Código Vial: 3201), a vía recollida no
Inventario Municipal no Tomo III do Inventario (Páx. 57, Número 64 en plano) (Plano 3).
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: A favor 2
3 º.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE COMPOÑENTES NO CONSELLO
SECTORIAL DE IGUALDADE. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: A xefa do
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Servizo Sociocomunitario, Mª Yolanda Martínez García, en data 09/03/2022 emitiu o informe
proposta que literalmente transcrito di:
“Asunto: Modificación de compoñentes do Consello Sectorial de Igualdade
ANTECEDENTES:
Nos artigos 45 e 47 do Regulamento Orgánico de participación cidadá, articúlase a participación
cidadá na corporación municipal a través dos seguintes órganos: Consellos Sectoriais, Consellos
Territoriais e Consello Xeral de Participación Cidadá.
Os Consellos Sectoriais teñen a finalidade de promover e canalizar a participación das entidades
cidadás e da cidadanía nos diferentes sectores da vida local en que o concello ten competencia,
facendo así posible unha maior corresponsabilización dos/as veciños/as nos asuntos públicos do
municipio.
En data 08/03/2022 tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello co número 4389 escrito da
entidade UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) no que solicitan cambio de
representante da entidade para participar no Consello Sectorial de Igualdade.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
- Regulamento Orgánico de participación cidadá (BOP 08-04/2020)
- R.D. Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais.
CONCLUSIÓN:
Á vista do exposto, a xefa do Servizo Sociocomunitario, Mª Yolanda Martínez García, propón a
Concelleira Delegada de Igualdade, que eleve á Comisión Informativa de Desenvolvemento da
Actividade Social e Igualdade a seguinte proposta:
1º.- Ditaminar o nomeamento como representante da entidade UGT para participar no Consello
Sectorial de Igualdade, atendendo á súa solicitude, a Dona Paula Cristina Alves da Silva
2º.- Dar conta ao Concello Pleno.”
Logo de ver o dito informe, e visto o ditame favorable por asentimento da Comisión Informativa
de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade de data 22-03-2022, o seu presidente
propón ao Concello Pleno :
Aprobar a proposta transcrita nos seus propios termos.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
4 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 2022.. -Lida polo secretario xeral a
proposta que di así: Despois de ver a documentación que obra no expediente PRE/8/2022 e ante a
necesidade de tramitar a modificación das Bases de execución do orzamento do exercicio 2022:
Base nº 48 Subvencións nominativas, para anular as subvencións nominativas a nome da
Asociación Ledicia Cativa e ANPA Pérez Alberti e modificar os importes das subvencións
nominativas a nome de ANPA A Buxaina, ANPA Galatea, ANPA O Buxato e ANPA CRA Narón.
Considerando, que neste caso resulta de aplicación o mesmo procedemento que para a aprobación
e modificación do orzamento, é dicir, o procedemento que se establece no artigo 169 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais (TRLRFL) e nos artigos 18 e seguintes do Real Decreto 500/1990, do 20 de
abril.
Diante de todo o anteriormente exposto, analizada e estruturada a información incluída na
documentación incorporada ao expediente PRE/8/2022, na que se propón e xustifica a necesidade
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de modificar a Base nº 48 das Bases de execución do orzamento do ano 2022, e visto o ditame
favorable por maioría (coas tres abstencións dos representantes do PP; e os votos a favor de Tega 5-; PSdG-PSOE -2- e BNG -1-) da Comisión Informativa de Contratación, Persoal e Especial de
Contas de 24 de marzo de 2022, o seu Presidente propón ao Pleno:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación da Base nº 48 das Bases de execución do
orzamento do ano 2022 anulando as subvencións nominativas a nome de Asociación Ledicia
Cativa (G32298101) por importe de 2.500,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria
2312.48000 e ANPA Pérez Alberti (G15349533) por importe de 2.900,00 euros con cargo á
aplicación orzamentaria 3260.48000 e modificando os importes das subvencións nominativas a
nome de ANPA A Buxaina, ANPA Galatea, ANPA O Buxato e ANPA CRA Narón que quedarían
como segue:
PROG.

ECON.

3260

48000

3260

48000

3260

48000

3260

48000

AREA DE
BENEFICIARIO
GOBERNO
Cooperación
no ANPA A Buxaina (CEIP A
ensino
Gándara): Educación, acción
social para a saúde nutrición
escolar
(G15349533)
Cooperación
no ANPA Galatea (CEIP Virxe do
ensino
Mar): Educación, acción social
para a saúde nutrición escolar
(G15245723)
Cooperación
no ANPA O Buxato (CPI O Feal):
ensino
Educación, acción social para a
saúde nutrición escolar
(G15247711)
Cooperación
no ANPA CRA Narón: Educación,
ensino
acción social para a saúde
nutrición escolar (G15347891)

TOTAL (€)
8.000,00

6.500,00

6.800,00

4.000,00

SEGUNDO. Que se expoña ao público durante o prazo de quince días hábiles, durante os cales os
interesados poderán examinar o expediente e presentar reclamacións ante o pleno, conforme ao
que se preceptúa no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004.
TERCEIRO. No suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, entenderase
definitivamente aprobado, debendo cumprirse os trámites previstos no artigo 169 do Real decreto
lexislativo 2/2004. Noutro caso obrarase conforme o disposto no apartado 1º do dito artigo.
DEBATE
-Sr.Romero Franco: boas tardes a todas e a todos.
Neste punto como ben explicado, hai 2 asociacións con subvencións nominativas, decidiron non
levalas a cabo este ano, que é a Asociación Ledicia Cativa e ANPA Pérez Alberti e por outro lado,
prodúcese unha reducción tamén da cantidade da ANPA A Buxaina, de 12 900 a 8.000.
E por outra banda, hai 3 Anpas de colexios que si incrementan as súas aportacións. Neste caso non
hai un incremento das partidas presupostarias, simplemente hai unha recolocación do carto. Nada
máis. Moitas grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: boas tardes. Grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, neste sentido gustaríanos saber cales foron os motivos de anulación desas dúas axudas que
estaban programadas, para a asociación e máis para a ANPA de Pérez Alberti. Se hai algún motivo
especial ou é simplemente por decisión deles.
-Sr.Romero Franco: pois a verdade, non sei se me poden os delegados correspondentes da área ….
-Sra. Taibo Rey: ola Boa tarde.
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Imos ver: a Anpa Pérez Alberti tiña un convenio e ese convenio estaba centrado nunhas
actividades moi determinadas, naceron cun obxectivo e agora mesmo non se dan esas
circunstancias, hai unha Anpa nova e prefire ir a convocatoria de subvencións. Entón por eso,
desistiron do convenio e pasa a convocatoria xeral de subvencións por petición da directiva da
Anpa.
-Sra.García Blanco: boa tarde. En canto a entidade de “Ledicia Cativa” é a entidade que trae de
Chernovil, aparte de Rusia e dada a situación de guerra que hai agora mesmo non van a poder
desenvolver o programa e nos avisaron para que liberaramos eses cartos porque non se vai a poder
realizar, vale?
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: A favor 2
5 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS Nº 4/2022 SUBEXPEDIENTE Nº 01/2022 DE SUPLEMENTO DE
CRÉDITO.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Despois de ver a documentación que
obra no expediente e ante a necesidade de tramitar o correspondente expediente de modificación
de crédito nº 04/2022 subexpediente nº 01/2022 de suplemento de crédito financiado con
remanente líquido de tesourería co fin de incrementar determinadas aplicacións orzamentarias do
capítulo 6 (investimentos reais) e do capítulo 2 (gastos correntes) para dar cobertura a
determinados investimentos e gastos que se consideran necesarios e inaprazables por un importe
total de 311.299,16 euros.
Na memoria do concelleiro delegado de facenda do 17/03/2022, que se contén neste expediente,
expóñense as causas e razóns que motivan esta proposta de acordo, polo que se dan aquí por
reproducidas.
Tendo en conta o que se establece na Base nº 9 das Bases de execución do orzamento, neste caso
de crédito extraordinario non existe crédito orzamentario destinado á finalidade específica que se
detalla na memoria do concelleiro delegado de facenda para a execución dos ditos gastos.
Téndose en conta o que se dispón no artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), nos artigos
35 a 38 do Real decreto 500/90, do 20 de abril e na Base 9ª das Bases de execución do orzamento
e no informe de intervención do 17/03/2022 (PRE16I02A).
Visto o ditame favorable por maioría (coas tres abstencións dos representantes do PP; e os votos a
favor de Tega -5-; PSdG-PSOE -2- e BNG -1-) na Comisión Informativa de Contratación, Persoal
e Especial de Contas de 24 de marzo de 2022, o seu Presidente propón ao Pleno:
PRIMEIRO. Aprobar o expediente de modificación de crédito nº 04/2022: subexpediente nº
01/2022 de suplemento de crédito, por un importe total de 311.299,16 euros no orzamento vixente,
segundo o que se establece na memoria do concelleiro delegado de facenda que se une ao
expediente.
O detalle é o seguinte:
Aplic. Orzam.
Proxecto
1600.60900

Fin ao que se destina o novo crédito e causa da súa
necesidade
Liquidación da Ampliación da rede de saneamento en O

Importe
(euros)
12.837,23

791
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

2021.2.00000.1
1532.61900
2022.4.00000.15
3420.62300
2020.4.00000.33
1532.61900
2021.2.00000.21
1532.61900
2022.2.00000.16
1532.61900
2022.2.00000.17
1710.60900
2022.2.0000.18
1710.60900
2021.4.00000.40
3410.22799

Couto – Narón
Liquidación da Reparación asfáltica nos Camiños de
Sabín, Mosteiro, As Agras, Agrande, Vilacornelle, Os
Calvos e Vilar
Iluminación do Estadio Municipal de Río Seco

6.727,81
66.580,54

Liquidación do Reforzo de rodadura no Camiño de
Cimadevila-Canteiros (O Val)
Aportación municipal - Reforzo de Rodadura nos
Camiños de Casal e Novás
Aportación municipal – Acondicionamento de beirarrúas
e aparcamento en Avda. Castelao e Avda. do Mar
(Polígono Ensenada da Gándara)
Aportación municipal – Posta en valor da Área Estancial
do Parque Fluvial Río Freixeiro – Parque de Xogos
Cuberta do parque infantil 23 de novembro

4.726,91
65.171,00
55.603,48

54.793,39
7.169,80

Servicio de monitoraxe das escolas municipais e
socorrismo nas piscinas do Complexo da Gándara por
incremento do salarios polo convenio de instalacións
deportivas
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

37.689,00

311.299.16

FINANCIAMENTO
Para financiar os novos créditos sinalados no apartado anterior, pódense arbitrar os recursos
seguintes:
a) Con cargo ao remanente líquido de tesourería.
b) Con cargo a novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do
orzamento corrente.
c) Con cargo a baixas por anulación total ou parcial doutras aplicacións orzamentarias do estado
de gastos do orzamento corrente, cunhas consignacións susceptibles de redución.
d) Con cargo a unha operación de crédito.
A financiación realízase con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais
procedente da liquidación do ano 2021 por un importe total de 311.299,16 euros, segundo o
seguinte detalle:
REMANENTE LIQUIDO DE TESOURERÍA PARA
GASTOS XERAIS
Remanente líquido de tesourería para gastos xerais derivado
da liquidación do orzamento do ano 2021, aprobada por
Decreto de Alcaldía do 15/03/2022 (PRE16I021)
(PRE/5/2022)
Remanente utilizado no expediente modificación de créditos
03/2022 subexpediente 02/2022 (En trámite)
Cantidade que se necesita empregar neste expediente
Diferenza: cantidade de remanente sobrante
RESUMO
• Cantidade que se emprega do remanente líquido de tesourería
• Procedente de novos ou maiores ingresos no orzamento
corrente
• Por baixas por anulación total ou parcial doutras aplicacións

IMPORTE
(euros)
14.156.804,72

6.837.721,91
311.299,16
7.007.783,65

311.299,16

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
orzamentarias no orzamento corrente
• Procedente de operación de crédito
TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN

311.299,16

SEGUNDO. Que se expoña ao público este expediente durante o prazo de quince días hábiles,
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o pleno,
conforme ao preceptuado no artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, con referencia ao artigo
169 do dito texto legal.
TERCEIRO. No suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, entenderase
definitivamente aprobado, debendo cumprirse os trámites previstos no artigo 169 do Real decreto
lexislativo 2/2004 (TRLRFL). Noutro caso obrarase conforme o disposto no apartado 1º do dito
artigo.
DEBATE
-Sr.Romero Franco: bueno, pois tamén como ben explicamos na comisión neste caso son
principalmente liquidacións de diferentes obras e as aportacións municipais de subvencións que
pediu o concello, e a aportación que debería poñer o concello e despois 2 obras en particular, unha
a renuncia que houbo da adxudicación do parque do 23 de novembro que é precisamente a baixada
dese contrato que se volve a incorporar para volver a sacalo a concurso e a empresa de monitores
do complexo polideportivo da Gándara que non vai a renovar o seu contrato, entón é para sacar o
novo concurso. Nada máis. Moitas grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas.
Bueno, pois neste punto como vimos comprobando nas Modificacións de créditos pois siguen
abusando das certificacións na ampliación de orzamentos de obras que.. para rematar esas obras
despois de seren licitadas e presentadas empresas para esa licitación….
E tamén nos gustaría saber sobre a obra da cuberta do parque infantil 23 de novembro, sabemos
que a empresa que foi a adxudicataria pois renunciou, pero non se presentou ningunha empresa
máis a esa obra?
-Sr.Romero Franco: bueno, primeiro loxicamente que as liquidacións son trámites que están dentro
da lei porque non superan evidentemente os importes permitidos e por outra banda, si, si que se
presentaron máis empresas. Entendo que neste caso xa estaba en proceso de adxudicación e tal, e
non se pode coller a segunda empresa, polo tanto, ten que volver a saír a concurso.
-Sr.Castrillón Permuy: non, digo que habendo máis empresas, se se presentaron máis empresas
non entendo por que non se lle dá á seguinte empresa que está na lista de … cal é o motivo para
que non sexa así.
-Sra.alcaldesa: como lle explicaba o portavoz de Terra Galega non se pode porque xa estaba
adxudicado, é decir, se estivese noutro proceso en que aínda non fosen adxudicadas si que se
podería. É dicir, evidentemente non son decisións políticas, son decisións técnicas avaladas por
informes técnicos que así o din.
E como comprenderá nosoutros o que queremos é facer esa obra o antes posible e se se puidese se
faría. Se están vendo posibilidades para axilizalo o máximo posible, e como ben decía se incorpora
esta cantidade porque foi a baixa que fixo a empresa que gañou o concurso.
Pasamos a votar a proposta.
991
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

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: A favor 2
6 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA
ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE
REFUGALLOS SÓLIDOS URBANOS.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así:
Despois de ver a documentación e os informes que obran no expediente ING/143/2022 e ante a
necesidade de modificar a ordenanza fiscal nº 10 reguladora da taxa por recollida de refugallos
sólidos urbanos.
Na memoria do concelleiro delegado de facenda do 15/03/2022, 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/143/2022, na que se propón e xustifica a
necesidade de modificar a ordenanza fiscal nº 10 reguladora da taxa por recollida de refugallos
sólidos urbanos, e visto o ditame favorable por unanimidade da Comisión Informativa de
Contratación, Persoal e Especial de Contas de 24 de marzo de 2022, o seu Presidente propón ao
Pleno:
PRIMEIRO: Aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fiscal nº 10
reguladora da taxa por recollida de refugallos sólidos urbanos, nos artigos que se enumeran a
continuación que quedarían redactados come segue:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
(Elimínase esta disposición)
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Cando, por cumprirse as circunstancias previstas no número 3.bis da disposición adicional
vixésimo primeira da Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2014, a persoa titular da Consellaría competente en materia de
residuos estableza unha bonificación na contía do canon unitario de tratamento por tonelada de
residuos domésticos, e o Concello de Narón decida acollerse á dita medida, o importe equivalente
ao da dita bonificación minorarase, de xeito proporcional, da cota tributaria que corresponda a
cada un dos obrigados ao pago da taxa no exercicio da súa aplicación.
A redución terá efectos de 1 de xaneiro, facéndose efectivo o dereito á mesma e, polo tanto,
practicándose sobre os recibos individuais do padrón, de ser posible, no terceiro trimestre ou no
último do exercizo, de non terse aplicado no anterior.
O cadro de tarifas e reducións para o exercicio 2022 será o que se inclúe como anexo I.
ANEXO I. COTA TRIBUTARIA RESULTANTE PARA O EXERCICIO 2022
€/ano ou
tonelada 2022
ANTES DA
BONIFIC.

€/ano ou tonelada
2022 DESPOIS DA
BONIFIC.

IMPORTE
ANUAL
BONIFIC.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
A) Inmobles desocupados ou
non utilizados. Trimestre
a) Vivendas deshabitadas
b) Locais ou establecementos
sen actividade
B) Nas rúas nas que a
recollida de refugallos se faga
en días alternos. Mes
a) Para lixo de carácter
doméstico de vivenda
b)Para lixo e refugallos de
comercios, tendas, panaderías,
oficinas e bancos
c)Para lixo e regullados de
talleres mecánicos
d) Para lixo e refugallos
procedentes de industrias,
bares, cafés, restaurantes, asi
como para supermercados e
instalacións deportivas
privadas de menos de 120 m2
e) Para lixo e refugallos
procedentes de instalacións
deportivas privadas e
supermercados de máis de 120
m2, moblarías e comercios de
vendas por xunto.
f) Hoteis e hostais de menos de
3 estrelas
g) Hoteis e hostais de 3 estrelas
ou máis.
h) Residencias xeriátricas.
C) Nas rúas nas que a
recollida de refugallos se faga
a diario:
a) Para refugallos de carácter
doméstico de vivendas
b) Para lixo e refugallos de
comercios, tendas, panadarías,
oficinas e bancos
c)Para lixo e regullados de
talleres mecánicos
d) Para lixo e refugallos
procedentes de industrias,
bares, cafés, restaurantes, asi
como para supermercados e
instalacións deportivas
privadas de menos de 120 m2

14,81

€/trimestre

59,24

57,30

1,94

52,04

€/trimestre

208,16

201,35

6,81

7,63

€/mes

91,56

88,57

2,99

21,6

€/mes

259,2

250,72

8,48

34,92

€/mes

419,04

405,34

13,70

34,69

€/mes

416,28

402,67

13,61

71,08

€/mes

852,96

825,07

27,89

2,92

€/hab/mes

35,04

33,89

1,15

4,37

€/hab/mes

52,44

50,73

1,71

1,21

€/hab/mes

14,52

14,05

0,47

9,22

€/mes

110,64

107,02

3,62

26,01

€/mes

312,12

301,91

10,21

42,32

€/mes

507,84

491,23

16,61

42,32

€/mes

507,84

491,23

16,61
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e) Para lixo e refugallos
procedentes de instalacións
deportivas privadas e
supermercados de máis de 120
m2, moblarías e comercios de
vendas por xunto.

83,93

€/mes

1007,16

974,23

32,93

f) Para lixo e refugallos
procedentes de supermercados
de máis de 400 m2

558,84

€/mes

6706,08

6486,79

219,29

3133,98

€/mes

37607,76

36377,99

1229,77

2,92

€/hab/mes

35,04

33,89

1,15

4,37

€/hab/mes

52,44

50,73

1,71

1,21

€/hab/mes

14,52

14,05

0,47

114,17

€/mes

1370,04

1325,24

44,80

133,58

€/mes

1602,96

1550,54

52,42

152,98

€/mes

1835,76

1775,73

60,03

171,26

€/mes

2055,12

1987,92

67,20

190,26

€/mes

2283,12

2208,46

74,66

68,50

€/tonelada
tratada

68,50

66,26

2,24

g) Centros de comercio mixto,
grandes almacéns,
hipermercados, economatos e
cooperativas de consumo de
máis de 2.500 m2
h) Hoteis e hostais de menos
de 3 estrelas
i) Hoteis e hostais de 3 estrelas
ou máis
j) Residencias xeriátricas.
D) POLIGONOS
INDUSTRIAIS E SOLO
URBANO INDUSTRIAL
a) Establecementos de 120 a
250 m2
b) Establecementos de 250 a
500 m2
c) Establecementos de 500
m2 a 1500
d) Establecementos de 1500
a 5000 m2
e) Establecementos de mais de
5000 m2
E) Polo tratamento de
residuos sólidos urbanos
para grandes áreas de
distribución e almacenaxe de
máis de 10.000 m2

DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata 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 até entón provisional, sen necesidade de acordo
plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do TRLRFL e 49 da LRBRL.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
CUARTO: O acordo definitivo, ou o provisional elevado automáticamente a definitivo, e o texto
íntegro da modificación das ordenanzas publicarase no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña,
entrando en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresa.
INTERVENCIÓN
-Sr.Romero Franco: ben, pois neste punto a empresa SOGAMA fainos unha reducción do custo
que ten o concello sempre e cando o podamos aplicar aos veciños, pois neste caso se modifica a
ordenanza para que no terceiro trimestre teñan esa bonificación todos os veciños de Narón. Por eso
traemos esta bonificación aquí.
Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
7 º.- PROPOSTA DE SOLICITUDE DE ADHESIÓN DO CONCELLO DE NARÓN Á
REDE DE CIDADES QUE CAMIÑAN. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: En
relación ao expediente SEG/6/2022, sobre a adhesión do concello de Narón á Rede de cidades
que camiñan, o xefe da policía local, en data 18 de marzo de 2022, elevou a esta AlcaldíaPresidencia informe-proposta cuxos antecedentes din:
Visto o acordo plenario adoptado polo Concello de Narón, na sesión do 29 de xullo de 2021.
Visto que “A denominada “Rede de Cidades que camiñan”, é unha entidade, constituída, de
acordo cos seus estatutos, como unha Asociación, con personalidade xurídica e plena capacidade
de obras, carente de ánimo de lucro, podendo realizar todos aqueles actos que sexan necesarios
para o cumprimento da finalidade para a que foi creada.
Como organización internacional sen ánimo de lucro atópase aberta á participación dos
Concellos e demais administracións comprometidas coa camiñabilidade, sendo o seu obxectivo
principal que os viandantes sexan os máximos protagonistas da mobilidade urbana e do espazo
público; de acordo cun Decálogo de Principios Propios e cos dereitos estratéxicos recollidos na
Carta dos dereitos do peón, e na Carta internacional do camiñar.
De acordo co disposto no artigo 6 dos seus estatutos, a finalidade da Asociación é o fomento da
mobilidade peonil, aplicándose neste ámbitos:
a) Participación social e estruturación da sociedade civil.
b) Desenvolvemento sostible.
c) Medio Ambiente.
d) Accesibilidade universal.
e) Seguridade viaria.
f) Voluntariado e redes sociais.
g) Formación e educación non formal.
h) Promoción cultural.
i) Colaboración e cooperación con entidades públicas e privadas
Para cuxa consecución desenvolverá os seguintes tipos de actividades:
• Estudos, investigación e análise.
• Planificación de programas e proxectos.
• Coordinación, desenvolvemento, execución e xestión de programas e proxectos.
• Avaliación de intervencións.
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• Difusión e divulgación.
• Contactos e colaboración con iniciativas de entidades sociais.
• Colaboración con administracións públicas.”
Vistos os informes emitidos pola Secretaría e Intervención Xeral, que constan no expediente, e
visto o ditame favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces de data 28 -03-2022, a súa
presidenta propón ao Concello Pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA
PRIMEIRO.- Prestar aprobación aos estatutos da Asociación “REDE DE CIDADES QUE
CAMIÑAN”, e solicitar a adhesión do Concello de Narón a esta entidade, en calidade de SOCIO,
de acordo co disposto no artigo 30 dos seus estatutos.
SEGUNDO.- Aprobar o importe correspondente da cota anual da Asociación para o ano 2022,
cunha contía de seiscentos euros “600,00 €” (RC:2202200002015), e nos orzamentos do ano 2023
e sucesivos deberán dotarse os créditos necesarios para facer fronte ao dito compromiso.
TERCEIRO.- Designar a Dona Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa-presidenta do Concello de Narón,
como representante desta entidade na citada Asociación.
CUARTO.- Dar conta á Asociación “REDE DE CIDADES QUE CAMIÑAN”, e aos Servizos
Económicos do Concello aos efectos oportunos.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
8 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN 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 termo 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. Nese
mesmo artigo determínase que a representación orgánica do socio privado, corresponde a unha
sola persoa física debidamente designada, facultada ou apoderada, de conformidade coa
lexislación mercantil, sen que sexa posible ningún outro tipo de representación. Pola súa banda o
artigo 11, apartado a) determina como atribucións da Xunta Xeral de accionistas, a
designación dos vocais do Consello de Administración, a proposta do Concello e do accionista ou
accionistas privados; mentres que o artigo 11 apartado l) estipula como atribución daquel órgano a
aprobación das operacións de crédito de calquera clase.
Por todo o exposto, e visto o ditame favorable por maioría, con 2 votos a favor (1 TEGA+1
PSdeG-PSOE) e 2 abstencións (1PP+1 BNG) da Xunta de Portavoces do 28 de marzo de 2022, a
súa Presidenta propón ao Pleno a adopción dos acordos seguintes:
PRIMEIRO.- Ratificar as facultades exercidas pola Sra. alcaldesa-presidenta en representación do
Concello de Narón na Xunta Xeral de Accionistas da COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES DO ATLÁNTICO S.A., do trinta de marzo de 2022, na que se procede
ao exercizo das seguintes atribucións:

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
1º).- Tomar razón da designación dunha nova persoa física como representante orgánico do socio
privado na Xunta Xeral de Accionistas da mercantil.
2º).- Cambio de representante dun vocal do Consello de Administración da sociedade, a instancias
do socio privado.
3º).- Aprobación da proposta do Consello de administración de renovación dunha operación de
crédito para a financiación de obras.
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
BNG: Abstencións 2
9 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS Nº 6/2022:SUBEXPEDIENTE 02/2022 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO..
-Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Despois de ver a documentación que obra no
expediente PRE/12/2022 e ante a necesidade de tramitar o correspondente expediente de
modificación de crédito nº 06/2022: subexpediente nº 02/2022 de suplemento de crédito financiado
con remanente líquido de tesourería co fin de incrementar unha aplicación orzamentaria do
capítulo 6 (investimentos reais) para dar cobertura a un investimento que se considera necesario e
inaprazable por un importe total de 125.356,69 euros.
Na memoria do concelleiro delegado de facenda do 23/03/2022, que se contén neste expediente,
expóñense as causas e razóns que motivan esta proposta de acordo, polo que se dan aquí por
reproducidas.
Tendo en conta o que se establece na Base nº 9 das Bases de execución do orzamento, neste caso
de suplemento de crédito non existe crédito orzamentario suficiente destinado á finalidade
específica que se detalla na memoria do concelleiro delegado de facenda para a execución do dito
gasto.
Téndose en conta o que se dispón no artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), nos artigos
35 a 38 do Real decreto 500/90, do 20 de abril e na Base 9ª das Bases de execución do orzamento
e no informe de intervención do 23/03/2022 (PRE16I02W).
Visto o ditame favorable por maioría, con 3 votos a favor (1TEGA+1 PSdeG-PSOE+1 BNG) e 1
abstención do PP da Xunta de Portavoces do 28 de marzo de 2022, a súa presidenta propón ao
pleno:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 06/2022:
subexpediente nº 02/2022 de suplemento de crédito, por un importe total de 125.356,69 euros no
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orzamento vixente, segundo o que se establece na memoria do concelleiro delegado de facenda
que se une ao expediente.
O detalle é o seguinte:
Aplic. Orzam.
Proxecto
9330.63200
(2020.2.LA009.10)

Fin ao que se destina o novo crédito e causa da súa
necesidade
Liquidación da obra Rehabilitación do muiño de Xuvia
(Edusi)
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Importe
(euros)
125.356,69
125.356,69

O financiamento realízase con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais
procedente da liquidación do ano 2021 por un importe total de 125.356,69 euros.
SEGUNDO. Que se expoña ao público este expediente durante o prazo de quince días hábiles,
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o pleno,
conforme ao preceptuado no artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, con referencia ao artigo
169 do dito texto legal.
TERCEIRO. No suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, entenderase
definitivamente aprobado, debendo cumprirse os trámites previstos no artigo 169 do Real decreto
lexislativo 2/2004 (TRLRFL). Noutro caso obrarase conforme o disposto no apartado 1º do dito
artigo.
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: A favor 2
10 º.- DAR CONTA DA APROBACIÓN DO PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO
PARA O PERÍODO 2023-2025. – Dase conta da seguinte Resolución :
RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE FACENDA
ASUNTO: APROBACION DO PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO PARA O
PERÍODO 2023-2025.
A Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira
establece no seu artigo 29 a obriga da elaboración dun Plan orzamentario a medio prazo que abarcará
un período mínimo de tres anos.
A Orde HAP/2105/2012 do 2012 de 1 de outubro pola que se desenvolven as obrigas de subministro de
información previstas na Lei Orgánica 2/2012 establece no seu artigo 6 a obriga de remisión do plan
orzamentario a medio prazo.
No artigo 5 da Orde HAP/2105/2012 conságrase o principio xeral de remisión da Información regulada
na mesma a través de medios telemáticos. Ademáis, no seu apartado 2 establécese que a información se
cumplimentará a través dos modelos elaborados polo Ministerio de Hacienda. En base a este artigo, o
citado Ministerio habilitou unha plataforma ao efecto de xeito que para o envío da información se
deben cumprimentar uns formularios habilitados na denominada “Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales”. Por este motivo, considerouse adecuado que a
elaboración do Plan orzamentario a medio prazo para o período indicado se axustase á estructura dos
anteditos formularios.
En base ao anterior, por esta Concellería se presenta á Intervención municipal o Plan orzamentario a
medio prazo desta entidade local para o período indicado de xeito que o contido do Plan se axusta á
estructura en base á cal haberá que remitir a información ao Ministerio de Hacienda, a través dos
formularios coas seguintes denominacións:
“F.1. Relación de entidades que que integran la corporación en el período de referencia”.

CONCELLO DE NARÓN
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“F.2.1 Ingresos. Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la
Corporación (AA.PP.)”.
“F.2.2 Gastos. Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la Corporación
(AA.PP.)”.
“F.2.3 Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva. Datos económicos consolidados en
euros, de las entidades que integran la Corporación (AA.PP.)”
Os datos económicos que se aportan son os dos orzamentos consolidados do Concello e do Padroado de
Cultura.
Visto o anterior, e vista a delegación de competencias da Alcaldía neste Concelleiro de data 25 de xullo
de 2019, no que se delega, entre outras, a aprobación dos plans orzamentarios a medio prazo e das liñas
fundamentais do orzamento
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar, en cumprimento do establecido na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de
estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira o Plan orzamentario a medio prazo desta entidade
local (“Narón Ayuntamiento, 11-15-054-AA-000 e Padroado de Cultura 11-15-054-AV-001”)
consolidadado para o período 2023-2025, que consta no expediente, composto polos formularios
referenciados máis arriba, e sendo o contido en resumo o que se indica de seguido:
DETALLE DE INGRESOS CORRENTES
INGRESOS CORRENTES

Ano 2022
(Est. DRN)

Ano 2023
(Est. P.I.)

Ano 2024
(Est. P.I.)

Ano 2025
(Est. P.I.)

Capítulo 1 y 2: Impostos directos e indirectos

13.238.761,92

13.265.607,00

13.292.589,40

13.319.710,22

Imposto sobre bens inmobles

8.965.057,92

8.980.298,52

8.995.565,03

9.010.857,49

Imposto sobre actividades económicas

1.208.800,35

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

2.114.903,65

1.220.404,83
2.114.903,65

1.232.120,72
2.114.903,65

1.243.949,08
2.114.903,65

Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana

525.000,00

525.000,00

525.000,00

525.000,00

Imposto sobre construcións, instalacións e obras

425.000,00

425.000,00

425.000,00

425.000,00

Cesión de impostos do estado

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos do capítulo 1 e 2 non incluídos

0,00

0,00

0,00

0,00

6.341.212,83

6.658.273,47

6.658.273,47

6.658.273,47

Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos
Capítulo 4: Transferencias correntes

14.326.674,34

14.376.094,71

14.425.767,12

14.475.692,86

Participación en tributos do estado

9.690.268,49

Resto de Transferencias correntes (resto Cap.4)

4.636.405,85

9.739.688,86
4.636.405,85

9.789.361,27
4.636.405,85

9.839.287,01
4.636.405,85

74.390,88

74.390,88

74.390,88

34.374.366,06

34.451.020,87

34.528.067,43

Ano 2023
(Est. P.I.)

Ano 2024
(Est. P.I.)

Ano 2025
(Est. P.I.)

Capítulo 5: Ingresos patrimoniais
Total de ingresos correntes

74.390,88
33.981.039,97

DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE CAPITAL

Ano 2022
(Est. DRN)

Capítulo 6. Enaxenación de investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

1.997.151,04

1.997.151,04

1.997.151,04

1.997.151,04

Total de ingresos de capital

1.997.151,04

1.997.151,04

1.997.151,04

1.997.151,04

Ano 2023
(Est. P.I.)

Ano 2024
(Est. P.I.)

DETALLE DOS INGRESOS FINANCEIROS
Ano 2022
(Est. DRN)

INGRESOS FINANCEIROS
Capítulo 8. Ingresos por activos financeiros

90.000,00

90.000,00

90.000,00
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Ano 2025
(Est. P.I.)
90.000,00

Capítulo 9. Ingresos por pasivos financeiros
Total de ingresos financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

DETALLE DE GASTOS CORRENTES

GASTOS CORRENTES

Ano 2022
(Est. ORN)

Ano 2023
(Est. C.I.)

Ano 2024
(Est. C.I.)

Capítulo 1: Gastos de persoal

10.992.251,95

11.102.174,47

11.213.196,21

11.325.328,18

Capítulo 2: Gastos correntes en bens e servizos

19.610.920,13

19.610.920,13

19.610.920,13

19.610.920,13

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

1.974.776,77

1.974.776,77

1.974.776,77

1.974.776,77

32.625.448,85

32.735.371,37

32.846.393,11

32.958.525,08

Ano 2023
(Est. C.I.)

Ano 2024
(Est. C.I.)

Ano 2025
(Est. C.I.)

3.352.742,16

3.334.237,92

3.411.696,84

3.376.611,43

0,00

215.377,77

0,00

0,00

3.352.742,16

3.549.615,69

3.411.696,84

3.376.611,43

Ano 2023
(Est. C.I.)

Ano 2024
(Est. C.I.)

Ano 2025
(Est. C.I.)

Capítulo 3: Gastos financeiros
Capítulo 4: Transferencias correntes
Total de gastos correntes

Ano 2025
(Est. C.I.)

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Ano 2022
(Est. ORN)

GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Investimentos reais
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de gastos capital
DETALLE DE GASTOS FINANCEIROS

Ano 2022
(Est. ORN)

GASTOS FINANCEIROS
Capítulo 8. Activos financeiros
Achegas patrimoniais
Outros gastos en activos financeiros
Capítulo 9. Pasivos financeiros
Total de gastos financeiros
Débeda viva a 31/12

2022
1.900.819,52

2023
1.814.289,48

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

86.530,04

190.081,96

190.081,96

90.000,00

176.530,04

280.081,96

280.081,96

2024
1.624.207,52

90.000,00

2025
1.434.125,56

SEGUNDO.- Remitir o Plan orzamentario aprobado ao Ministerio de Hacienda polos medios
telemáticos habilitados ao efecto e dar conta do mesmo na próxima sesión plenaria ordinaria.
O Concello Pleno, deuse por enterado.

11 º.- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DOS ORZAMENTOS DO CONCELLO DE
NARÓN E DO PADROADO DA CULTURA DO EXERCICIO 2021 E DO INFORME
EMITIDO POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN CUMPRIMENTO DA
NORMATIVA QUE RESULTA DE APLICACIÓN. Dase conta:
AO CONCELLO PLENO
En cumprimento do que se establece no artigo 193.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, dáse conta ao pleno do concello da liquidación dos
orzamentos do Concello de Narón e do Padroado de Cultura do ano 2021, aprobadas polas resolucións da alcaldía:
A) RESOLUCION DA ALCALDIA POLA QUE SE APROBA A LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO
CONCELLO DE NARÓN DO ANO 2021
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Unha vez elaborados os estados demostrativos da liquidación do orzamento do exercicio de 2021 do Concello de
Narón, en uso das facultades que me veñen conferidas e, de conformidade co artigo 191.3 do Real decreto lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, e co artigo 90.1 do
Real Decreto 500/1990, e despois de ver o informe da Intervención municipal do 15/03/2022 (PRE16I01Z),
RESOLVO:
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PRIMEIRO. Aprobar a cuantificación dos dereitos de difícil ou imposible cobro por importe de 37.742,24 euros, aos
efectos da súa incorporación ao cálculo de Remanente de tesourería, segundo o detalle que consta no informe da
Intervención municipal do 15/03/2022 (PRE16I01Z).
O importe das obrigas recoñecidas financiadas con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais no
exercicio 2021 cuantifícase en 1.268.673,55 euros, segundo os cálculos realizados polo programa de contabilidade
Sicalwin.
SEGUNDO. Prestar aprobación á liquidación do orzamento do exercicio de 2021 do Concello de Narón que presenta
o seguinte resumo:
ORZAMENTO CORRENTE
- ORZAMENTO DE INGRESOS:

I

12.905.148,27

0,00

12.905.148,27

176.894,58

0,00

DTOS
RECOÑEC
NETOS
13.086.242,41

II

425.000,00

0,00

425.000,00

7.178,84

0,00

385.619,37

370.502,52

15.116,85

III

5.627.700,00

0,00

5.627.700,00

73.281,11

39.974,48

5.865.950,14

4.245.939,57

1.620.010,57

IV

12.918.579,28

724.316,02

13.642.895,30

70.301,97

0,00

12.496.066,38

808.664,44

V

79.967,89

0,00

79.967,89

5.205,25

0,00

57.127,73

0,00
0,00

PREVISIÓNS
INICIAIS

CAPÍTULO

PREVISIÓNS
DEFINITIVAS

MODIFIC.

DTOS
ANULADOS

DTOS
CANCEL

13.304.730,82
57.127,73

RECAD.
LIQUIDA
NETA
13.055.761,84

PTE. DE
COBRO
30.480,57

VI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

2.044.063,74

2.241.458,98

4.285.522,72

0,00

0,00

1.511.795,37

1.511.795,37

0,00

VIII

70.000,00

10.404.910,74

10.474.910,74

0,00

0,00

17.943,54

996,18

16.947,36

XIX
TOTAL

0,00

19.118,00

19.118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.070.459,18

13.389.803,74

47.460.262,92

332.861,75

39.974,48

34.229.409,38

31.738.189,59

2.491.219,79

- ORZAMENTO DE GASTOS:

I

9.922.439,64

422.962,15

10.345.401,79

9.751.511,58

OBRIGAS
RECOÑEC.
NETAS
9.751.511,58

II

17.302.970,76

1.016.599,56

18.319.570,32

15.804.211,64

14.596.490,14

CAPITULO

CRÉDITOS
INICIAIS

MODIFICAC.

CRÉDITOS
DEFINITIVOS

GASTOS
COMPROM.

PAGOS
LIQUIDOS
REALIZADOS
9.728.302,01

OBRIGAS
PTES.
PAGAMENTO
23.209,57

13.868.366,96

728.123,18

III

35.000,00

0,00

35.000,00

3.856,22

3.856,22

3.856,22

0,00

IV

3.440.741,71

1.381.771,91

4.822.513,62

4.280.796,48

4.246.927,39

3.420.998,15

825.929,24

V

80.685,16

(-) 80.685,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

3.185.886,08

10.644.155,28

13.830.041,36

6.456.064,27

2.741.146,34

2.091.721,67

649.424,67

VII

32.735,83

5.000,00

37.735,83

4.605,16

4.605,16

4.605,16

0,00

VIII

70.000,00

0,00

70.000,00

17.943,54

17.943,54

17.943,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.070.459,18

13.389.803,74

47.460.262,92

36.318.988,89

31.362.480,37

29.135.793,71

2.226.686,66

IX
TOTAL

RESULTADO ORZAMENTARIO

1. Dereitos recoñecidos netos

34.229.409,38

2. Obrigas recoñecidas netas

31.362.480,37

3. Resultado orzamentario (1-2)

2.866.929,01

4. Gastos financiados con remanente de tesourería

1.268.673,55

5. Desviacións negativas (suman)

752.249,49

6. Desviacións positivas (restan)

1.279.472,81

7. Resultado orzamentario axustado (3+4+5-6)

3.608.379,24
1991
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REMANENTE DE TESOURERIA
1. (+) Fondos líquidos en fin de exercicio

15.718.643,90

2. (+) Dereitos pendentes de cobro en fin de exercicio

2.606.819,46

- (+) do orzamento corrente

2.491.219,79

- (+) de orzamentos pechados

85.756,44

- (+) de operacións non orzamentarias

29.843,23

3. (-) Obrigas pendentes de pagamento en fin de exercicio

3.833.584,24

- (+) do orzamento corrente

2.226.686,66

- (+) de orzamentos pechados

6.740,46

- (+) de operacións non orzamentarias

1.600.157,12

4. (+) Partidas pendentes de aplicación

-96.684,79

- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva

105.217,54

- (+) pagamentos realizados pendentes de aplicación definitiva

8.532,75

I. Remanentes de tesourería total (1+2-3+4)

14.395.194,33

II. Saldos de dubidoso cobro

37.742,24

III. Exceso de financiación afectada

200.647,37

IV. Remanente de tesourería para gastos xerais (I-II-III)

14.156.804,72

TERCEIRO. Dar conta ao pleno da corporación na primeira sesión que se celebre da liquidación obtida do
mencionado exercicio orzamentario, e remitir copia da liquidación á administración do estado e da comunidade
autónoma.”
B) RESOLUCION DA ALCALDIA POLA QUE SE APROBA A LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO
PADROADO DE CULTURA DO ANO 2021
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Unha vez elaborados os estados demostrativos da liquidación do orzamento do exercicio de 2021 do Padroado de
Cultura do Concello de Narón, en uso das facultades que me veñen conferidas e, de conformidade co artigo 192.2 do
Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas
locais, e co artigo 90.1 do Real Decreto 500/1990, e despois de ver o informe da Intervención delegada do Padroado
de Cultura do 22/02/2022 (CUL16I0T4), RESOLVO:
PRIMEIRO. O importe das obrigas recoñecidas financiadas con cargo ao remanente líquido de tesourería para
gastos xerais no exercicio 2021 cuantifícase en 82.190,18 euros, segundo os cálculos realizados polo programa de
contabilidade Sicalwin.
SEGUNDO. Prestar aprobación á liquidación do orzamento do exercicio de 2021 do Padroado de Cultura do
Concello de Narón que presenta o seguinte resumo:
ORZAMENTO CORRENTE
- ORZAMENTO DE INGRESOS:
CAPÍTULO
I

PREVISIÓNS
INICIAIS

MODIFIC.

PREVISIÓNS
DEFINITIVAS

0,00

0,00

0,00

DTOS
ANULADOS

DTOS
CANCEL

0,00

0,00

DTOS
RECOÑEC
NETOS
0,00

RECAD.
LIQUIDA
NETA
0,00

PTE. DE
COBRO
0,00

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

276.395,65

IV

1.777.633,82

65.000,00

341.395,65

15.624,70

0,00

0,00

1.777.633,82

0,00

0,00

V

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298.947,26

295.092,61

3.854,65

1.763.461,93

1.756.131,19

7.330,74

0,00

0,00

0,00

VI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

20.000,00

125.000,00

145.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XIX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.075.629,47

190.000,00

2.265.629,47

15.624,70

0,00

2.062.409,19

2.051.223,80

11.185,39

TOTAL

- ORZAMENTO DE GASTOS:

I

326.799,18

0,00

326.799,18

265.010,42

OBRIGAS
RECOÑEC.
NETAS
265.010,42

CAPITULO

CRÉDITOS
INICIAIS

MODIFICAC.

CRÉDITOS
DEFINITIVOS

GASTOS
COMPROM.

PAGOS
LIQUIDOS
REALIZADOS
260.941,38

OBRIGAS
PTES.
PAGAMENTO
4.069,04

II

1.671.830,29

152.500,00

1.824.330,29

1.815.904,50

1.815.881,46

1.815.881,46

0,00

III

500,00

0,00

500,00

236,58

236,58

236,58

0,00

IV

55.500,00

(-) 2.500,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

0,00

VI

1.000,00

40.000,00

41.000,00

21.017,43

1.000,00

1.000,00

0,00

VII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.075.629,47

190.000,00

2.265.629,47

2.155.168,93

2.135.128,46

2.131.059,42

4.069,04

IX
TOTAL

RESULTADO ORZAMENTARIO

1. Dereitos recoñecidos netos

2.062.409,19

2. Obrigas recoñecidas netas

2.135.128,46

3. Resultado orzamentario (1-2)

(-) 72.719,27

4. Gastos financiados con remanente de tesourería

82.190,18

5. Desviacións negativas (suman)

0,00

6. Desviacións positivas (restan)

0,00

7. Resultado orzamentario axustado (3+4+5-6)

9.470,91

REMANENTE DE TESOURERIA
1. (+) Fondos líquidos en fin de exercicio

316.121,05

2. (+) Dereitos pendentes de cobro en fin de exercicio

18.981,71

- (+) do orzamento corrente

11.185,39

- (+) de orzamentos pechados

0,00

- (+) de operacións non orzamentarias

7.796,32

3. (-) Obrigas pendentes de pagamento en fin de exercicio
- (+) do orzamento corrente

22.511,21
4.069,04

- (+) de orzamentos pechados

0,00
2191
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- (+) de operacións non orzamentarias

18.442,17

4. (+) Partidas pendentes de aplicación
- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva
- (+) pagamentos realizados pendentes de aplicación definitiva
I. Remanentes de tesourería total (1+2-3+4)

(-) 51.818,36
51.818,36
0,00
260.773,19

II. Saldos de dubidoso cobro

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

IV. Remanente de tesourería para gastos xerais (I-II-III)

260.773,19

TERCEIRO. Dar conta ao pleno da corporación na primeira sesión que se celebre da liquidación obtida do
mencionado exercicio orzamentario, e remitir copia da liquidación á administración do estado e da comunidade
autónoma.”
C) EXPEDIENTE DA LIQUIDACIÓN
Dáse conta do expediente da liquidación do orzamento xeral do ano 2021 correspondente ao Concello de Narón e ao
Padroado de Cultura, segundo a documentación que se achega, na que se inclúe, aos efectos de dar cumprimento ao
artigo 16.2 do Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenrolo da
estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais, o informe da Intervención municipal sobre a
avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite de débeda con
motivo da aprobación da liquidación do orzamento xeral do ano 2021 (PRE16I020).
Quedando pendente a tramitación da aprobación das contas do ano 2021 da Compañía de Servicios Medioambientales
do Atlántico SA (COSMA SA), ao non dispoñerse das ditas contas no momento da tramitación e aprobación da
liquidación do orzamento xeral do ano 2021 correspondente ao Concello de Narón e ao Padroado de Cultura.
Asinado dixitalmente:
MARIÁN FERREIRO DÍAZ
A alcaldesa-presidenta
24-03-72022

O Concello Pleno, deuse por enterado.
(A Sra.alcaldesa comenta que se dá conta deste punto e logo en mocións urxentes, no último
apartado se fará unha anotación ao respecto).
12 º.- PROPOSTA DE MODIFICACION CANTIDADES GLOBAIS GRATIFICACIONS
PARA 2022. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Con data 29.03.2022 e código de
documento PER16I15F a xefa de Organización e RRHH ditou informe proposta que literalmente transcrito di:
“
1. O orzamento municipal do Concello de Narón para 2022, aprobado definitivamente polo Concello
Pleno con data do 07/02/2022 (BOP Nº 28 do 10/02/2022), recolle unha cantidade global de
118.500,00€ con destino a gratificacións extraordinarias (h.extras).
2. Convenio interadministrativo entre os concellos de Arteixo e Narón para a utilización mais racional e
eficiente dos medios personais e cobertura de necesidades temporais REX16I0ST e o seu anexo
REX16I0SU, solicitando a colaboración do funcionario Pablo Freijomil Ojea por un período de 3
meses, prorrogables por 1 mes máis.
3. Informe de conformidade da Interventora xeral INT16I0G8 para a colaboración do dito funcionario por
un prazo máximo de tres meses, sen posibilidade de prórroga, condicionado, en todo caso, a que non se
produza ningunha perturbación no funcionamento do servizo nin un menoscabo ou prexuízo no
exercicio das funcións atribuídas por RPT ao dito funcionario.
4. Tendo en conta o prezo de hora extraordinaria do Sr. Freijomil Ojea que é de 69,72€, o número de
horas mensuais de colaboración que van ser un máximo de 35h, e o número de meses da dita

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
colaboración que van ser 3 improrrogales, se estima unha contraprestación económica total de
7.320,60€ a percibir o traballador en concepto de servizos extraordinarios.
5. O importe dos créditos se desprenderá do certificado que expedirá mensualmente o Concello de
Arteixo, que serán abonados ao funcionario colaborador na nómina do mes seguinte á respectiva
certificación.
6. Tendo en conta as ditas previsións, o crédito establecido no orzamento inicial con destino a
gratificacións extraordinarias non resulta suficiente para dar cobertura á estimación de horas a pagar
previstas, polo que cómpre dotar de crédito a partida 9310-15100 pola contía de 7.320,60 €.
7. Segundo os cálculos realizados por este departamento, os límites das gratificacións extraordinarias,
unha vez realizados os axustes de créditos, non superarían os máximos establecidos no RD 861/1986.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
•
•
•
•

Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios
da Administración Local.
Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE núm. 312 do
29/12/2021).
Orzamento, bases de execución e cadro de persoal do Concello de Narón para o ano 2022, aprobados
definitivamente polo concello pleno con data do 07/02/2022, publicados no BOP Nº 28 do 10/02/2022
RPT do Concello de Narón para o ano 2022, aprobada definitivamente polo concello pleno con data do
24/02/2022, publicada no BOP Nº 42 do 03/03/2022.

INFORME
Logo de ver os antecedentes expostos e a normativa citada nos apartados anteriores, a técnico do Servizo de
Organización e RRHH que subscribe, INFORMA:
Primeiro: a consignación global de gratificacións por servizos extraordinarios (h. extras) establecida polo
Concello Pleno en 118.500 € require ser incrementada en 7.320,60€ para dotar de crédito a partidas 931015100, con base nun Convenio interadministrativo entre os concellos de Arteixo e Narón para a utilización mais
racional e eficiente dos medios personais e cobertura de necesidades temporais.
Esta contía global non foi obxecto de modificacións de créditos nesta anualidade.
Establece o artigo 6.1 do citado RD 861/1986 que “1.Corresponde ao Pleno de cada Corporación determinar
no orzamento a cantidade global destinada á asignación de gratificacións aos funcionarios dentro dos límites
máximos sinalados no artigo 7.2c), deste Real Decreto”
O incremento previsto (7.320,60 €) elevaría o importe global das gratificacións extraordinarias para 2022 polo
tanto a 125.820,60 €.
Segundo: o Servizo de Organización e RRHH carece do crédito necesario para o dito incremento, polo que esta
ampliación se condiciona aos expedientes de xeración de crédito que correspondan, co seguinte detalle:

Aplicación
9310-15100

Descripción
Administración Financieira -Gratificacións extraordinarias
TOTAL

Partida de
destino dos
créditos
7.320,60 €
7.320,60 €

Terceiro: calculadas as porcentaxes establecidas no artigo 7º do RD 861/1986 do 25 de abril, que establece o
Réxime das Retribucións dos Funcionarios da Administración Local en relación á situación orzamentaria dos
créditos de persoal á data do presente informe, o resultado aos efectos de produtividade e gratificacións
extraordinarias, unha vez aplicadas as variacións que se propoñen sería o seguinte:
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ORZ_INICIAL Masa retributiva sen laborais Deducións (Básicas+CD+CTrans)
Masa retributiva
7.409.450,34 €
4.050.922,88 €
Concepto
C.Específico
Produtividade
Gratific. Extra.

Resto
3.358.527,46 €
Límites máximos
Importes
%calculados s/art.7 RD 861/1986 % Importe
2.343.505,00 €
69,78%
75% 2.518.895,60 €
913.674,98 €
27,20%
30% 1.007.558,24 €
125.820,60 €
3,75%
10% 335.852,75 €

Logo de ver que os novos importes globais se atopan polo tanto dentro das porcentaxes legais establecidas nos
artigos 7.2.b) e 7.2.c) do RD 861/1986, a funcionaria que subscribe propón á Alcaldía-Presidencia para a súa
elevación ao Pleno do Concello o seguinte acordo:
PRIMEIRO: Modificar a contía global destinada a retribucións por gratificacións extraordinarias para 2022,
elevando o importe global a 125.820,60 €.
SEGUNDO: Dar conta do presente acordo á Mesa de negociación conxunta.
TERCEIRO: En virtude do establecido no artigo 126.2 do ROF, darase conta deste acordo na vindeira
Comisión Informativa de Persoal, Contratación, Especial de Contas na primeira sesión que se celebre”
Logo de ver o informe intervido favorablemente con data 29.03.2022 e código de documento INT16I0GF.
Por todo o exposto anteriormente, esta alcaldía somete ao Concello Pleno a aprobación do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Modificar a contía global destinada a retribucións por gratificacións extraordinarias para 2022,
elevando o importe global a 125.820,60 €.
SEGUNDO: Dar conta do presente acordo á Mesa de negociación conxunta.
TERCEIRO: En virtude do establecido no artigo 126.2 do ROF, darase conta deste acordo na vindeira
Comisión Informativa de Persoal, Contratación, Especial de Contas na primeira sesión que se celebre

(Por min, se fai constar que se trata de un punto que non foi ditaminado na Comisión e hai que
ratificar a súa inclusión na orde do Día)
RATIFICACIÓN DA INCLUSIÓN DESTE PUNTO NA ORDE DO DÍA
O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a inclusión deste punto na Orde do
Día:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: A Favor 2
DEBATE
-Sr.Romero Franco: o punto 12 o e punto 13 neste caso este último fala dun convenio
interadministrativo entre o Concello de Arteixo e o Concello de Narón. Neste caso, trátase do noso
compañeiro Pablo Freijomil que está traballando na cuarta planta en Intervención, que o Concello
no que traballaba antes era en Arteixo, resulta que este concello ten unha baixa dunha persoa que
está traballando alí e nos piden unha colaboración, se pode Pablo Freijomil, durante un tempo
…creo que son 2 meses, máximo 3, facer unha pequena colaboración no Concello de Arteixo.
En principio, por eso se firma este convenio e do que se trata é de que o Concello de Arteixo
aboaranos a nós esa cantidade e nós lla aplicaremos a el como unha gratificación.
Por eso esa modificación na cantidade de gratificacións para o ano 2022.
-Sr.Castrillón Permuy: estamos no punto 13?
-Sra.alcaldesa: no punto 12.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
-Sr.Castrillón Permuy: si, no 12.
-Sra.alcaldesa: están vinculados o un ao outro. Realmente primeiro se ten que facer esta
modificación de cantidades e logo o 13. Non sei se querías intervir sobre ese. Se non, pasamos
entonces 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: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
Intervención Sra.alcaldesa: con respecto ao número 13. Si que é certo que non deu tempo a
ditaminar… outra vez por explicar , por aclarar un pouquiño polo prazo no que chegou. É dicir,
se produce esa baixa, nos chaman con este tempo e non daba moitísimo tempo máis a facer nada.
Por eso, que se trae agora a este Pleno, que entendemos que é algo puntual dun funcionario que
quere facer esas cousas a nivel persoal noutros horarios que non interrumpen no horario do
Concello. Por esto se trae sin ditaminar. Igual que no punto anterior, hai que ratificar a súa
inclusión na Orde do Día.
13 º.- PROPOSTA SOBRE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O
CONCELLO DE ARTEIXO E O CONCELLO DE NARÓN PARA A UTILIZACIÓN
MÁIS RACIONAL E EFICIENTE DOS MEDIOS PERSOAIS E COBERTURA DE
NECESIDADES TEMPORAIS.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Con data
29.03.2022 e código de documento PER16I15K a xefa de Organización e RRHH ditou informe proposta que
literalmente transcrito di:
“De conformidade co establecido no artigo 175 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Organización. Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formúlase o seguinte
ANTECEDENTES
Con data 25 de marzo de 2022 e NRE 5570, recíbese neste Concello unha solicitude do Concello de Arteixo
instando a sinatura dun Convenio interadministrativo para dar cobertura temporal á necesidade de apoio
técnico aos servizos económicos municipais -Intervención municipal- dese consistorio, a través da colaboración
do funcionario D. Pablo Freijomil Ojea, quen ocupou durante anos o posto de Técnico de servizos económicos
desa intervención; posto actualmente vacante por ausencia temporal da súa titular.
Logo de ver o no Anexo I do convenio marco interadministrativo de colaboración, que establece a duración
estimada de 3 meses a razón de 10 horas á semana, así como a correspondente retención de crédito aportado
polo Concello de Arteixo con data 29.03.2022 e NRE 5738.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do Texto Refundido da lei de Estatuto Básico do
Empregado Público (TRLEBEP)
• Lei 2/2015 do 29 de abril, da Función pública de Galicia (LEPG)
• Lei 7/85 do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime Local (LBRX)
• Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA)
• Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao servicio das Administracións
Públicas
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•
•
•
•
•

RD 861/1986, do 25 de abril, que establece o Réxime das retribucións dos funcionarios de
Administración Local
Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e Sostenibilidade.
Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado (LPXE22)
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
(LPACAP)
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do sector público (LRXSP)

INFORME
1. Convenio interadministrativo: En relación ao réxime xurídico aplicable para a tramitación e
aprobación do presente convenio nominativo que se acompaña, faise expresa remisión ao informe
emitido pola Secretaria Xeral municipal do Concello de Narón e obrante no expediente da súa razón.
2.

Posibilidade de prestación de servicios por parte dun funcionario municipal noutra administración
distinta daquela na que é titular de praza de funcionario: Dispón o artigo 209 da LEPG denominado
“Realización polo persoal funcionario propio das entidades locais de funcións e tarefas no ámbito
territorial doutras entidades locais” o seguinte:

“1. De acordo co principio de colaboración interadministrativa, o persoal funcionario propio dunha
entidade local poderá realizar funcións e tarefas no ámbito territorial doutra entidade local. Para iso,
as entidades interesadas deberán formalizar o oportuno convenio, o cal especificará:
a) O ámbito de aplicación.
b) Os servizos afectados pola realización de funcións e tarefas no ámbito territorial doutra
entidade local.
c) O persoal asignado aos devanditos servizos.
d) As funcións e tarefas que desenvolverá o persoal afectado.
e) No expediente deberá constar a conformidade do persoal afectado, que manterá en todo caso a
súa relación funcionarial coa entidade local a que pertenza.”
En relación á prestación solicitada polo Concello de Arteixo, axústase ao establecido na norma habilitante,
sempre que exista conformidade por parte do funcionario e non se produza detrimento grave do servicio.
3. En relación ao establecido na Lei 53/1984, de incompatibilidade do persoal ao servicio das
Administracións Públicas, cabe sinalar que non parece oportuno conferir á petición efectuada, a
consideración de prestación de segundo posto no sector público, dado que o funcionario afectado,
asiste comisionado pola súa propia entidade local ao acordar esta, o Convenio de colaboración coa
aquela a quen se cede. En caso contrario, e dicir, de resultar por interese do funcionario, devendría
incompatible a prestación.
4. A retribución mediante traballos extraordinarios, implica, por unha parte, que o funcionario deberá
prestar no seu concello de orixe (Narón) a totalidade das horas de prestación de servicio debidas
(entendendo este cumprimento dentro das posibilidades de compensación determinadas nos acordos
reguladores e resolucións en materia de Recursos Humanos).
Durante o período de vixencia do convenio deberá acreditarse a forma de compensación horaria , sen
prexuízo da ampliación dos prazos de compensación que se poidan estimar oportunos, mediante
resolución do Concelleiro delegado, dado o carácter excepcional da prestación.
5. A retribución extraordinaria deberá ser certificada e ingresada polo Concello receptor da prestación,
que deberá igualmente certificar o total de horas extras realizadas nese Concello (35 mensuais) dado
que, esas horas non poderán ser acreditadas por parte do Concello de Narón ao non realizarse para o
mesmo.
6.

Unha vez certificadas as horas e ingresadas por parte do Concello receptor, incluirase o importe na
nómina do funcionario, unha vez xerado o crédito no orzamento municipal.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
7.

Respecto do importe das horas extras, non se axusta aos valores actualizados establecidos no acordo
regulador do Concello de Narón, debendo reputalas excepcionais, dado que o prezo/hora non está
determinado por esta administración local, senón polo Concello receptor do servicio no convenio
nominativo (69,72 €). En todo caso, as retribucións correspondentes, deberán axustarse aos límites
establecidos na LPXE22, así como aos previstos no RD 861/1986, de 25 de abril. (STSX Galicia
29/2021, de 27 Xaneiro de 2021, Rec. 384/2019).

8.

O prazo de execución do convenio de colaboración establécese nun máximo de tres meses, contados a
partir da notificación do acordo ao funcionario afectado e ao Concello conveniante.

9.

O presente acordo ficará condicionado en todo caso, á modificación dos límites máximos por traballos
extraordinarios aprobados polo Concello Pleno no acordo de Aprobación do orzamento municipal para
o exercicio de 2022.

Por todo o exposto se eleva a seguinte proposta á alcaldía-presidencia para a súa aprobación polo Concello
Pleno:
Primeiro.- Aprobar o convenio nominativo co Concello de Arteixo que se acompaña como anexo, denominado
“Convenio interadministrativo de colaboración en materia de recursos humanos entre o concello de arteixo e o
concello de naron para a utilización máis racional e eficiente dos medios persoais e cobertura de necesidades
temporais “ condicionado á modificación do limites máximos por traballos extraordinarios aprobados polo
Concello Pleno de Narón, no acordo de Aprobación do orzamento municipal de 2022, así como á efectividade
dos expedientes de modificación de créditos que xeren os importes necesarios.
Segundo.-Delegar na Alcaldía-Presidencia a sinatura de cantos activos deriven do presente acordo.
Terceiro.- Notificar o presente acordo ao Concello de Arteixo, á Intervención Xeral e ao funcionario interesado.
Cuarto.- En virtude do establecido no artigo 126.2 do ROF, darase conta deste acordo na vindeira Comisión
Informativa de Persoal, Contratación, Especial de contas na primeira sesión que se celebre
CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS ENTRE O CONCELLO DE ARTEIXO E O CONCELLO DE NARON PARA A UTILIZACIÓN
MÁIS RACIONAL E EFICIENTE DOS MEDIOS PERSOAIS E COBERTURA DE NECESIDADES
TEMPORAIS
REUNIDOS
Dunha parte, Dº Carlos Calvelo Martínez, con DNI ******, en calidade de Alcalde-Presidente e representante legal
do Concello de Arteixo, con sede na Casa do Concello, sita na Praza Ramón Dopico, s/n, código postal 15142,
Arteixo (A Coruña), e co código de identificación fiscal P1500500B, e
Da outra Dona Marián Ferreiro Diaz, en calidade de Alcalde/Alcaldesa do concello de Narón
Ambas partes recoñécense mutuamente capacidade para outorgar o presente convenio e a tal efecto
EXPOÑEN
-IOs concellos teñen, día a día, que manter os servizos públicos e as actividades municipais que cada vez son máis
demandadas, especialmente nos tempos da pandemia COVID-19. Resulta evidente que para que un concello poda
prestar servizos de calidade require de persoal cualificado suficiente. Especialmente si temos en conta que a xestión
pública, en aras da seguranza xurídica e económica, resulta cada vez máis complexa.
Nembargantes, os concellos encóntranse en primeira liña da xestión pública aos cidadáns, pero ao tempo moi
limitados por outras administracións (estatais, sinaladamente) para poder desenvolver a súa autonomía local en
materia de organización e recursos humanos.
Á hora de buscar solucións aos nosos problemas, os concellos miramos a outros niveis da administración
(deputacións, Xunta, Estado), o que é interesante. Pero talvez poderiamos completar esta 'mirada vertical' cunha
'mirada horizontal', aos outros municipios, con quen se comparte a natureza da maior parte das funcións e tarefas,
así como problemáticas e experiencias de traballo no local. De aí a oportunidade e conveniencia de explorar, comse
expón, a cooperación horizontal a través de instru mentos existentes como os convenios interadministrativos, para
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tentar, de forma conxunta entre os municipios, resolver áxil e sinxelamente, os problemas e retos que se nos
presentan. Nese intento, desde o local, de ser a administración máis próxima, e tamén máis áxil e eficiente.
Como exemplo, cabe subliñar que o Concello de Arteixo, na última década, ten incrementado o seu Orzamento
municipal notablemente, cun crecemento paralelo na prestación de servizos á cidadanía, incluíndo a asunción da
xestión directa de varios deles anteriormente externalizados, nomeadamente os servizos de auga e de lixo. A
poboación de Arteixo ven aumentado de xeito similar, cunha demanda veciñal cada vez maior ano tras ano.
Paralelamente, nese mesmo período da última década, diversas leis orzamentarias teñen implantado no sector
público unha serie de medidas constritoras do emprego público na procura de redución e contención do gasto e do
déficit público. A aplicación destas medidas durante estes anos teñen conducido á administración local e,
concretamente, ao concello de Arteixo, á imposibilidade de crecemento axeitado do persoal municipal para as
exixencias de servizos, creándose prazas nuns sectores prioritarios a través da amortización doutras prazas noutros
servizos municipais non esenciais, pero non por iso menos necesarios. Isto é, a Administración local se ten visto
abocada á sacrificar a reposición en certas áreas para priorizar un mínimo crecemento doutras mais urxentes.
As consecuencias organizativas directas de todas esas medidas limitadoras do emprego público para Arteixo non son
outras que unha dotación de recursos humanos moi por baixo das procedentes para dar resposta a unhas necesidades
de crecemento desta Administración local. Mais este problema de recursos humanos insuficientes, tanto paraservicios
xerais como para servizos técnicos especializados, é un problema común a la maioría dos concellos, que han visto o
envellecemento dos seus cadros de persoal, e a insuficiencia de recursos humanos para atender á as novas e
crecentes demandas da veciñanza.
As medidas tan restritivas en materia de emprego público teñen conducido, no particular ao concello de Arteixo, a
asunción por parte do persoal existente dun incremento de tarefas e especialización (especialización tamén derivada
da posta en marcha da administración electrónica, entre outros) e dunha maior complexidade, especialmente dende o
prisma técnico e xurídico pola cambiante normativa.
Esta situación preexistente de insuficiencia de efectivos dende hai anos, tense visto duplicada (e inclusive triplicada)
polas consecuencias derivadas da pandemia mundial do COVID-19 que teñen desbordado servizos como Padrón,
Rexistro, Emprego, Servizos sociais, Limpeza, Policía e Protección Civil. Tanto o sistema de cita previa, como as
novas modalidades de inscrición e tramitación nos distintos servizos e actividades municipais, requiren do
establecemento de novos procedementos internos e externos e do incremento de efectivos para a súa implementación
en tódolos niveis, técnicos e administrativos.
As solucións conxunturais, todas de carácter urxente e extraordinario (horas extraordinarias, encomendas de
funcións, provisións a través de comisións de servizo, reforzos puntuais a través de expedientes de acumulación de
traballo, cambio de adscrición e/ou traslado de departamento de efectivos de postos non singularizados, bolsas de
traballo, etc...) resultan a día de hoxe, insostibles temporalmente por insuficientes para unha resposta axeitada en
ratios de calidade e eficiencia na prestación dos servizos públicos municipais. Ademais, tales soluciones, concibidas
dende o marco legal cunha implícita transitoriedade, xa non bastan para dar resposta a unhas necesidades que,
innegablemente, se proxectan cara ao futuro mais inmediato.
Por todo o exposto, dende o concello de Arteixo é momento de atopar novas propostas que posibiliten, dentro da
legalidade vixente, dun xeito áxil e complementario aos instrumentos conxunturais antes descritos, fórmulas que
posibiliten un uso mais racional e eficiente dos medios persoais das administracións públicas locais, na procura de
dar solución ás necesidades descritas a través da dotación e reforzo de persoal naquelas áreas, servizos, e
especialidades que mais o necesiten. Neste sentido, a cooperación entre Administracións ou colaboración
interadministrativa preséntasenos como un camiño na dotación de persoal público. Un novo camiño de cooperación
horizontal, cos nosos semellantes, os concellos. Camiño non substitutivo, senón de reforzo e complementario aos
instrumentos de xestión de persoal para mantemento, e inclusive crecemento, do emprego público.
A actividade administrativa bilateral concrétase actualmente nas categorías de Contrato e Convenio. A regulación do
primeiro ten sido desenvolta progresivamente no noso ordenamento xurídico, pero tamén ao abeiro das Directivas da
Unión Europea, que teñen marcado o ritmo das sucesivas reformas. Non ten pasado o mesmo cos Convenios
administrativos, cunha regulación escasa e moitas veces de corte sectorial, que implica o acomodo de intereses
bilaterais.
É esta bilateralidade dos Convenios, como nota característica que supón integrar a vontade da outra parte, sen
exercer imperio, sitúanos no eido das actuaciónadministrativas favorables ou polo menos, daquelas que non inciden
negativamente ou limitadoramente sobre a esfera xurídica dos cidadáns.
Este tipo de actuacións administrativas, en canto amplían dereitos e non restrinxen situacións xurídicas, son
contempladas polo lexislador con maior benevolencia e disto, a sinxeleza de desenvolvemento xurídico dun
instrumento, o convenio, caracterizado por unha gran flexibilidade. Tal sinxeleza de marco xurídico é aínda mais
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notable ao respecto de convenios entre administracións locais, reflectido na lexislación básica de Réxime Local,
unicamente a través do artigo 57, que atende a cando unha das partes dun Convenio é unha Administración Local.
A nova regulación dos Convenios administrativos na Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público, ten a súa
orixe na moción do tribunal de Contas de 2010, substituíndo ao exiguo marco anterior da Lei 30/92 que resultaba
aplicable aos Convenios subscritos entre o Estado e as Comunidades autónomas. Resolta agora aplicable a calquera
Administración pública a figura de Convenio como acordo vinculante, cuxo negocio xurídico neste caso, é compartir
a través da colaboración, ao persoal público, especialmente xurídico e técnico, polo que tal negocio xurídico é
diferente aos establecidos pola Lei de Contratos e, polo tanto, alleo á mesma.
No caso presente, o Convenio entre Administracións locais como expresión do principio de colaboración
interadministrativa, trata sinxelamente, de aproveitar os recursos humanos existentes en distintas administracións
locais para dar cobertura ás necesidades de reforzo de determinados departamentos, servizos, procedimentos ou
expedientes de elevada complexidade, a través da cooperación con concellos con disponibilidade de persoal
especializado en aquelas funcións e tarefas que poden ser reclamadas, e motivadamente xustificada a vía do convenio
interadministrativo para a súa solución.
Dita cooperación, supón tanto un aforro para as propias Administracións implicadas como a maximización na xestión
de persoal público, pola máxima utilización da experiencia e coñecemento dos/as empregados/as públicos que
resulten afectos.
Se trata de instrumentalizar, vía formal, algo que vense dando de xeito voluntario, aínda que sen recoñecemento e
validez xurídica, entre algúns empregados/as públicos dende hai tempo na procura dun interese xeral.
Nembargantes o exposto, dende a entrada en vigor da nova redacción da Lei 40/2015, non se ten afondado suficiente
na vía de solución que, para mellor cumprimento do interese xeral, posibilitan os Convenios de colaboración
interadministrativa de ámbito local.
Este tipo de colaboración posibilitaría a substitución ou reforzo de determinadas funcións e tarefas do persoal
municipais a través doutro/as empregados/as públicos que xa forman parte da función pública, dunha administración
local, a través da acreditación do seu acceso en observancia dos principios constitucionais de acceso ao emprego
público.
A colaboración vía Convenio interadministrativo permite tamén a asunción da responsabilidade e autoría do/a
funcionario/a colaborador noutra Administración, evitando a necesidade de referendo ou asunción de informes
externos da esfera privada por parte de funcionarios/as propios non executantes por causas xustificadas.
Paralelamente, esta alternativa evita que unha administración local teña que realizar un proceso selectivo específico
(coa demora temporal que iso supón), que inclusive requira, previamente, a creación dunha nova praza inexistente,
imposible moitas veces polos límites da taxa de reposición e/ou en detrimento dos efectivos doutros Corpos/escalas.
Non se trata de substituír o nivel de emprego público,senón de aproveitar os efectivos doutras Administracións para
resolver situacións e necesidades conxunturais e específicas que non poden atenderse eficazmente doutro xeito, pois o
mellor activo para tales apoios forma xa parte da Función pública. E mesmo, tal colaboración pode significar
inclusive un crecemento deses propios niveis de emprego público (inclusive dentro do contexto limitador do marco
legal) pois o/a empregado/a público colaborador enriquecerá cos seus coñecementos e experiencia ao restante
persoal e viceversa, posibilitando un crecemento profesional de ambos que pode poñer de manifesto novas
necesidades en calquera das dúas entidades colaboradoras.
Paralelamente, a utilización da experiencia e coñecementos acadados polos empregados/as públicos no
desenvolvemento do seu posto habitual, supón a máxima eficiencia dos mesmos ao ser aproveitados por outra
Administración, enriquecendo á vez a súa proxección profesional.
Neste contexto xeral nace este Convenio marco de colaboración interadministrativa agora presentado. Convenio que
recolle a vontade de abrir unha nova vía de colaboración entre o Concello de Arteixo e outras Administracións
públicas locais que o desexen para cobertura de necesidades temporais de recursos humanos, non substitutiva nin
limitativa dos procedementos e instrumentos de xestión de persoal existentes, pero si complementaria, dende un
prisma mais racionalizador en tempo e en gasto público e simultaneamente mais eficaz e eficiente para o mellor
funcionamento das Administracións locais.
Iniciase con este Convenio marco, o primeiro paso dende o Concello de Arteixo, invitando a la cooperación
horizontal intermunicipal, no eido da colaboración interadministrativa, dende o establecido polo art. 47 da Lei
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40/2015 de 1 de outubro, do Réxime xurídico do Sector público para unha importante mellora da eficiencia na xestión
pública a través da utilización de medios e recursos de outra Administración pública dende o cumprimento coa
lexislación de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, para a final mellor prestación de servicios
públicos a cidadanía.
-IIArt. 10.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LBRL), establece que a
Administración Local e as demais Administracións públicas axustarán as súas relacións recíprocas aos deberes de
información mutua, colaboración coordinación e respecto aos ámbitos competenciais respectivos. Similar
declaración recóllese no Art. 3.1.k) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP).
Unha das formas de colaboración máis relevantes é a que se desenvolve a través da subscrición, con carácter
voluntario, de convenios administrativos, tanto en servizos locais como en asuntos de interese común, baixo as formas
e nos termos previstos nas leis, tal e como postula o Art. 57 da LBRL.
O Art. 6 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), exclúe expresamente do seu
ámbito de aplicación os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos regulados nesa Lei ou en
normas administrativas especiais celebrados entre si, entre outras, polas Entidades locais.
Os convenios administrativos atópanse regulados, con carácter xeral, nos Arts. 47 a 53 da LRXSP. Deste conxunto
normativo debemos destacar o Art. 47, que no seu apartado 1 os,define (“Son convenios os acordos con efectos
xurídicos adoptados polas AdministraciónsPúblicas, os organismos públicos e entidades de dereito público
vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado para un fin
común”) e no 2 os clasifica en catro tipos, dos que aquí nos interesa o especificado na letra a): “Convenios
interadministrativos asinados entre dous ou máis Administracións Públicas, ou ben entre dúas ou máis organismos
públicos ou entidades de dereito público vinculados ou dependentes de distintas Administracións públicas, e que
poderán incluír a utilización de medios, servizos e recursos doutra Administración Pública, organismo público ou
entidade de dereito público vinculado ou dependente, para o exercicio de competencias propias ou delegadas…” Os
demais preceptos que a LRXSP dedica aos convenios administrativos ocúpanse dos seus requisitos de validez e
eficacia (Art. 48), do seu contido (Art. 49), dos trámites preceptivos para a subscrición e os seus efectos (Art. 50),
extinción (Art. 51), efectos da súa resolución (Art. 52) e a súa remisión ao Tribunal de Contas (Art. 53).
Por último, o Art. 209 (“Realización polo persoal funcionario propio das entidades locais de funcións e tarefas no
ámbito territorial doutras entidades locais”) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, prevé e
regula expresamente a materia de colaboración obxecto deste convenio interadministrativo:
“1. De acordo co principio de colaboración interadministrativa, o persoal funcionario propio dunha entidade local
poderá realizar funcións e tarefas no ámbito territorial doutra entidade local. Para iso, as entidades interesadas
deberán formalizar o oportuno
convenio, o cal especificará:
a) O ámbito de aplicación.
b) Os servizos afectados pola realización de funcións e tarefas no ámbito territorial doutra entidade local.
c) O persoal asignado aos devanditos servizos.
d) As funcións e tarefas que desenvolverá o persoal afectado.
2. No expediente deberá constar a conformidade do persoal afectado, que manterá en
todo caso a súa relación funcionarial coa entidade local a que pertenza.”
-IIIO Convenio se estrutura en sete cláusulas e un Anexo, que presenta un modelo de
Convenio específico nominativo.
As primeiras describen o Obxecto e ámbito de aplicación e vixencia temporal, para determinar que, no marco xeral
do Convenio, queda afectado todo o persoal público de ambos Concellos colaboradores, sempre que as funcións e
tarefas a realizar, sexan alleas ao negocio xurídico de aplicación da Lei de Contratos do Sector público.
As seguintes cláusulas encárganse da determinación da realización de función e tarefas polo persoal público no
concello receptor da colaboración, e a contraprestación económica, poñendo de manifesto que, dentro da
colaboración interadministrativa, é a voluntariedade do propio persoal público afecto, a que prevalece na realización
de funcións e tarefas na esfera do outro Concello.
A cláusula final determina as situacións e incidencias que poden dar lugar á denuncia do Convenio marco, como
Convenio específico nominativo, como a posibles incidencias que den lugar a unha suspensión temporal da
colaboración, especificándose finalmente que, no caso de desacordos, corresponde ao eido contencioso
administrativo a resolución das posibles discrepancias ou litixios.
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-IVQue é vontade de ambas as dúas Administracións locais, Concello de Arteixo e Concello de Narón, establecer o
marco de colaboración bilateral a través do presente Convenio interadministrativo en materia de recursos humanos
para unha utilización conxunta mais racional e eficiente dos seus medios persoais e para a cobertura de necesidades
temporais de cada unha das Administracións locais representadas.
-VQue, co fin de regular as condicións desta colaboración na forma prevista no ordenamento xurídico, os
comparecentes se recoñecen recíprocamente capacidade e lexitimidade para acordar a sinatura do presente
Convenio, dacordo coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONVENIO
O presente Convenio marco posibilita e ampara a realización de funcións e tarefas do persoal público, funcionario e
laboral, do Concello de Arteixo no Concello de Narón e deste mesmo Concello no Concello de Arteixo. Isto fora do
cómputo da xornada ordinaria da Administración á que pertence o/a empregado/a público, e dentro do ámbito
competencial do seu posto de traballo e titulación habilitante.
SEGUNDA.- AMBITO DE APLICACIÓN E VIXENCIA
O ámbito de aplicación deste Convenio marco é a do termo municipal dos Concellos colaboradores (Concello de
Arteixo e Concello de Narón), cunha vixencia dun ano natural prorrogable automaticamente, salvo denuncia de
calquera das partes.
En desenvolvemento do Convenio marco de colaboración, asinaranse Convenios específicos nominativos nos que
deberá recollerse a previsión temporal específica da colaboración en cada caso, sempre cunha vixencia máxima que
é a establecida para o Convenio marco (un ano natural prorrogable).
TERCEIRA.- SERVIZOS E PERSOAL AFECTOS PARA REALIZACIÓN DE FUNCIÓNS NO AMBITO
TERRITORIAL DA OUTRA ENTIDADE LOCAL
Con carácter xeral, quedan afectadospolo presente Convenio todos os servizos municipais de ambas as dúas
entidades locais e todo o persoal, laboral e funcionario que ocupa praza en propiedade no cadro de persoal
municipal respectivo en vigor.
As funcións e tarefas a desenvolver polo persoal afecto por este Convenio de colaboración serán as propias do posto
de traballo que desenvolve na Administración á que pertence e titulación habilitante necesaria para ocupar praza
como persoal municipal, sempre que tales funcións e tarefas estean excluídas dos negocios xurídicos afectos pola Lei
de Contratos do Sector Público.
A instancia de cada Alcaldía, formalizarase un anexo específico nominativo do persoal que colaborará coa outra
Administración local, finalidade concreta e específica da colaboración, posto que ocupa na Administración á que
pertence e previsión temporal da colaboración ( Anexo I : Modelo Convenio específico nominativo).
Será requisito imprescindible a constatación no Convenio específico nominativo, da conformidade do/s
empregados/as públicos/as afectados/as, dada a obrigatoriedade do carácter voluntario desta colaboración.
CUARTA.- REALIZACIÓN DE FUNCIÓNS E TAREFAS, E CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA
Toda vez asinado o Anexo específico nominativo, o persoal colaborador desenvolverá as funcións e tarefas obxecto
do mesmo, baixo as directrices do Concello receptor da colaboración, sempre fora da xornada laboral ordinaria e
respectándose a voluntariedade do/a empregado/a colaborador na determinación de prazos de entrega de traballos
encomendados. O Concello receptor poñerá a disposición do/a empregado/a colaborador todos os medios técnicos
necesarios para a realización das funcións e tarefas encomendadas.
Os/as empregados/as colaboradores asumirán a autoría dos traballos encomendados, recoñecéndose a mesma
validez técnica que a que ostentan na súa Administración. A colaboración non lle poderá significar custo algún
debendo, de selo caso, asumir o Concello receptor os custos de dietas, desprazamentos e análogos.
A contraprestación económica especificarase no Anexo especifico nominativo ao depender do tipo de funcións e
tarefas concretas da colaboración non podendo en caso algún, superar o importe de 18.000 € anuais.
A obriga adquirida de contraprestación económica tramitarase por transferencia mensual do Concello receptor da
colaboración ao Concello á que pertence o/a empregado/a, para súa inclusión na correspondente nómina, en
concepto de gratificación por servizos extraordinarios realizados fora da xornada habitual. Segundo o cálculo que lle
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corresponda de conformidade a seu grupo, retribucións básicas e complementarias específicas e incrementos e límites
procedentes segundo o marco legal de aplicación (175% de incremento sobre prezo hora ordinaria segundo
retribucións totais).
QUINTA.- CERTIFICACIÓN DA COLABORACIÓN
Toda vez finalizada a colaboración, o Concello receptor comprométese á Certificación dos traballos realizados, con
indicación da avaliación dos mesmos e con determinación, como mínimo das funcións e tarefas realizadas no seu
ámbito territorial e o período temporal da colaboración, con especificación de datas de inicio a fin.
SEXTA.- DENUNCIA DO CONVENIO e do CONVENIO ESPECÍFICO NOMINATIVO
Por causa motivada, calquera das partes pode proceder á denuncia do presente Convenio marco de colaboración. Así
mesmo, de resultar procedente, poderase denunciar e deixar sen efecto os Convenios específicos nominativos
asinados ao abeiro do presente, polas seguintes causas:
a. Por vontade do empregado/a público colaborador/a
b. Por incumprimento do empregado/a colaborador/a das funcións e tarefas determinadas no Convenio especifico
nominativo
c. Por omisión do Concello receptor na posta a disposición dos medios técnicos necesarios para cumprimento das
función e tarefas de colaboración
d. Por inobservancia das obrigas de contraprestación económica
Ademais, os Convenios específicos nominativos poderán quedar temporalmente suspendidos polas seguintes causas:
a. Por situación de Incapacidade temporal do/a empregado/a colaborador/a b. Pola situación de concesión de
permisos, licenzas na Administración á que pertence o/a empregado/a público.
c. Calquera outra motivada a instancia de calquera das partes.
Tanto a suspensión da colaboración como o reinicio da mesma, deberá quedar reflectida no expediente, dando
traslado á outra Administración e ao persoal afecto aos efectos procedentes. A suspensión interromperá as obrigas de
contraprestación económica, así como os prazos temporais determinados.
SÉTIMA.- FINAL
O presente Convenio marco, así como os Convenios específicos nominativos, teñen carácter administrativo,
rexéndose polo establecido nas súas cláusulas. No caso de desacordo, as cuestións litixiosas serán de coñecemento da
orde xurisdicional Contencioso-Administrativa.

ANEXO I-DO CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN EN
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
D/Dª Carlos Calvelo Martínez con DNI ***** en calidade de Alcalde- Presidente e como representante legal do
Concello de Arteixo, e
D/Dª. ... con DNI ..., en calidade de representante legal como Alcalde/Alcaldesa do Concello de Narón
Ao abeiro do establecido polo CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE
O CONCELLO DE ARTEIXO E O CONCELLO DE NARON PARA UTILIZACIÓN RACIONAL E EFICIENTE
DOS MEDIOS PERSOAIS E COBERTURA DE NECESIDADES TEMPORAIS EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANS,
ACORDAN a sinatura do presente Convenio específico nominativo:
Persoal colaborador
Nome e apelidos: Pablo Freijomil Ojea
DNI: ******
Posto de traballo
Técnico A1 Servizos Económicos
Funcións e tarefas
A contabilidade do módulo de proxectos de
gastos.
Modificacións orzamentarias.
Rendición en plataformas (Autoriza, ISPA,
Tribunal de contas...).
Dpto/Servizo no que prestará
Intervención Municipal
colaboración
Descrición medios técnios necesarios

Acceso ao programa de contabilidade, TEDEC,
Portafirmas, Firmadoc.
Habilitación dun usuario para acceder a
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Duración estimada

Contra prestación
económica

arquivos común intervención.
Conexión VPN
10 horas semanais durante un prazo aproximado
de tres mes (duración baixa ILT estimada do
titular do posto)
Prezo hora ordinaria: 39,84 €
Prezo hora extraordinaria: 69,72 €
69,72 x 35 horas mensuais: 2.440,20 € x 3
meses (2 meses prorrogable por 1 mes máis):
7.320,60 €

Logo de ver o informe intervido favorablemente con data 29.03.2021 e código de documento INT16I0GD.
Por todo o exposto anteriormente, esta alcaldía somete ao Concello Pleno a aprobación dos seguintes acordos
Primeiro.- Aprobar o convenio nominativo co Concello de Arteixo que se acompaña como anexo, denominado
“Convenio interadministrativo de colaboración en materia de recursos humanos entre o concello de arteixo e o
concello de naron para a utilización máis racional e eficiente dos medios persoais e cobertura de necesidades
temporais “ condicionado á modificación do limites máximos por traballos extraordinarios aprobados polo
Concello Pleno de Narón, no acordo de Aprobación do orzamento municipal de 2022, así como á efectividade
dos expedientes de modificación de créditos que xeren os importes necesarios.
Segundo.-Delegar na Alcaldía-Presidencia a sinatura de cantos activos deriven do presente acordo.
Terceiro.- Notificar o presente acordo ao Concello de Arteixo, á Intervención Xeral e ao funcionario interesado.
Cuarto.- En virtude do establecido no artigo 126.2 do ROF, darase conta deste acordo na vindeira Comisión
Informativa de Persoal, Contratación, Especial de contas na primeira sesión que se celebre”

VOTACIÓN DA INCLUSIÓN DESTE PUNTO NA ORDE DO DÍA.- O Concello Pleno, por
unanimidade, acordou incluír este punto na Orde do Día.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: A favor 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
14 º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONDENANDO A AGRESIÓN DE RUSIA A
UCRAÍNA. -Lida polo secretario xeral a Declaración Institucional que di así: Con motivo da
agresión militar que está a sufrir Ucraína por parte das tropas rusas invadindo o seu territorio,
unha agresión a un país soberano (lembremos que Ucraína ratificou a súa independencia da Unión
soviética en 1991) e que, se non se detén, pode desembocar nunha traxedia humanitaria na zona, e
en Europa.
Esta agresión supón unha flagrante violación do Dereito Internacional e contra a soberanía e a
integridade territorial de terceiros países.
O Concello de Narón posiciónase a favor da resolución pacífica de conflitos, apoiando as accións
dirixidas a facilitar o diálogo, así como a favor de sancionar o incumprimento do dereito
internacional.
O Pleno da Concello de Narón adopta a seguinte DECLARACION INSTITUCIONAL:
1. Condenar da agresión de Rusia a Ucraína e a total solidariedade co pobo ucraíno.
2. Petición dun inmediato alto o fogo e a retirada das tropas rusas do seu territorio.
3391
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

3. Respecto ao dereito internacional, aos dereitos humanos e aos Acordos de Minsk, e traballar
pola resolución do conflito no marco da ONU e da OSCE.
4. Retorno á vía diplomática como única fórmula para resolver as diferenzas e para acadar acordos
de paz duradeiros.
5. Os grupos políticos representados neste concello, expresamos a nosa solidariedade con todas as
vítimas deste conflito e damos todo o noso apoio ás organizacións que traballan pola defensa e
protección dos dereitos humanos. Así mesmo, instamos a todas as administracións públicas a
adoptar as medidas necesarias para acoller as persoas refuxiadas e desprazadas.
Narón, 16 de marzo de 2022
Román Romero Franco
Germán Castrillón Permuy
Voceiro de TEGA
Voceiro do PP
José David Pita Breijo
Olaia Ledo Díaz
Voceiro PSdeG- PSOE
Voceira do BNG
E visto o ditame favorable por asentemento da Xunta de Portavoces de data 28-03-2022, proponse
a aprobación do ditame nestes mesmos termos.
O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou a Declaración Institucional
transcrita.
15 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE SOLUCIÓN PARA AS
VIVENDAS DE PIÑEIROS AFECTADAS POR ALUGUEIROS DA SAREB. -Lida polo
secretario xeral a moción que di así: O grupo municipal do BNG, ao abeiro do Regulamento
interno municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno:
SOLUCIÓN PARA AS VIVENDAS DE PIÑEIROS AFECTADAS POR ALUGUEIROS DA
SAREB
Exposición de motivos:
No concello de Narón varias familias, que residen en réxime de alugueiro nunha serie de bloques de vivendas na Praza
do Asilo do barrio de Piñeiros, agora propiedade da SAREB, recibiron a finais de novembro do 2021 notificación do
xulgado para o desaloxo das súas vivendas antes do día 2 de decembro. Estas notificacións individuais do Xulgado de
Primeira Instancia de Ferrol fixaban a data de lanzamento da vivenda e advertían aos veciños e veciñas de que todos
os enseres que alí houbera serían considerados bens abandoados a todos os efectos. A sorpresa para estes veciños e
veciñas foi maiúscula, pois foi nese momento en que os arrendatarios, que viñan abonando de forma regular as contías
acordadas, tiveron coñecemento por primeira vez de que as vivendas pertencían á SAREB.
Segundo as informacións recabadas, as dilixencias do desafiuzamento iniciáronse en maio de 2019 e a finais dese
mesmo ano a titularidade pasou a mans da SAREB. As persoas inquilinas destas vivendas en ningún momento tiveron
coñecemento deste cambio de titularidade, xa que eles tiñan os seus contratos asinados con distintas sociedades ás que
pagaban de forma puntual. Incluso algúns dos contratos de alugueiro vixentes foron asinados con estas sociedades con
data posterior a esa cesión.
Despois disto a veciñanza das vivendas afectadas xuntáronse para reclamar axuda ás diferentes administracións e
desde o grupo parlamentar do BNG se fixeron preguntas no Congreso dos deputados e no Parlamento galego,
reclamando a este último que chegara a un acordo coa SAREB para a cesión das vivendas. E facémolo baixo varias
premisas:
1. Tendo en conta que estes edificios son da SAREB e que esta sociedade está conformada por capital público do
Estado resulta inaceptable que se permita o desafiuzamento destas 15 familias. Dende o Bloque Nacionalista Galego
entendemos que estas prácticas antisociais non son admisibles en ningún caso, pero moito menos por parte dunha
entidade pública. Por iso entendemos que esta debe subrogarse nos contratos ou asinar uns novos co fin de garantir a
continuidade dos inquilinos.
2. Consideramos que as políticas respecto dos activos propiedade da SAREB deben ir máis alá. As vivendas da
SAREB, na medida en que son activos sufragados con débeda pública do Estado, deberán pasar a incorporarse no

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
parque de vivendas públicas, neste caso a través do IGVS. As promesas por parte do Estado de ceder ás Comunidades
Autónomas 10.000 vivendas da SAREB para vivenda social, segue sen materializarse. Mentres tanto a Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pouco ou nada ten feito para lograr aumentar a cesión de vivendas por parte
SAREB.
Así as cousas, unha das vías de solución que reclamaba a veciñanza partía do concello, por ser esta a administración
máis cercana, e foi o concello o que nunha reunión se puxo a disposición dos veciños e veciñas ata onde puideran.
Unha vez que foi pechada a porta de que a Xunta se fixese cargo, infórmasenos a través do deputado do BNG no
congreso, Néstor Rego Candamil, a posibilidade de que sexa a propia SAREB e o concello quen cheguen a un acordo
para manter estas vivendas como se fai noutros municipios.

Narón, con maiores recursos e persoas técnicas cualificadas no concello que outros municipios que
están a realizar estes trámites para comezar a xestión e reclamación para dar inicio a unha bolsa
de alugueiro municipal, debe contactar xa coas administracións e coa propia SAREB para
manter os alugueiros das familias afectadas en Piñeiros e tamén crear unha bolsa de alugueiro
social para outras vivendas hoxe na SAREB no noso concello.
Por todo isto SOLICITAMOS:
1.- Que o concello de Narón solicite á Dirección de Xestión de vivenda Asequible e Social da
SAREB unha reunión urxente co fin da elaboración dun convenio de cesión de vivendas á
administración local
2.- Que unha vez iniciados os trámites o concello contacte directamente co Instituto Galego de
Vivenda e Solo para que parte das 167 vivendas propiedade da SAREB sexan subrogadas e se
asinen novos contratos ben mediante cesión ou ben mediante a subrogación dos contratos para
logo incorporar á bolsa de vivenda pública de Galiza.
Narón, 16 de marzo de 2022
OLAIA LEDO DÍAZ
Voceira do BNG de Narón
E visto o ditame Desfavorable por maioría (cos votos en contra de Tega -5- e PSdG-PSOE -1-; as
abstencións dos representantes do PP -3- e o voto a favor do BNG) da Comisión Informativa de
Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade de data 22-03-2022, o seu presidente propón
ao Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sra.Ledo Díaz: boa tarde a todas e a todos.
Ben, esta é unha proposta que parte como todos e todas sabedes da situación que se deu a finais do
ano pasado coas vivendas de 15 familias en Piñeiros que se atoparon cuns contratos de alugueiro
que estaban na Sareb descoñecendo eles porque eles pagaban regularmente a través duns contratos
nunha inmobiliaria.
Aí houbo reunións e sabedes que o Bloque Nacionalista Galego levou tanto ao Congreso dos
Diputados porque a Sareb aínda que é unha empresa, hai unha parte que depende do Ministerio
como a Xunta de Galicia porque ten competencias, pedindo que a Xunta entroutras moitas cousas
que levamos reclamando para a bolsa de vivenda pública a través da nosa diputada Alexandra
Fernández, pedíamos que o Instituto Galego de Vivenda e Solo subrogase coa súa propia
competencia esas vivendas e pasasen a manter o réxime de alugueiro destas familias. Non puido
ser pero imos máis alá porque é verdade que a nós no Congreso, supoño que a resposta si que a
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tedes e foi unha resposta moi ambigüa pero si que é verdade que a través do noso diputado no
Congreso, Néstor Rego, tivo unha chamada do secretario da Sareb informándolle que unha das
posibilidades era que está pasando noutros sitios e que o concello puidera xestionar non, eses
alugeiros. Eu puxen esta información nese momento á alcaldesa por se vos chegaba esa
información, desto xa pasaron uns meses e nada, seguimos en contacto coas familias, están
bastante desesperadas, están en casas, que soen pasar non, destas cousas que ao final o cansancio
ao mellor terminas con outras solucións, pero bueno, dentro do que é a inxustiza queren que se
solucione dalgunha maneira e por eso, propoñemos que sexa o concello quen fale coa dirección de
xestión de vivenda asequible e social da Sareb, hai un e-mail, hai teléfonos para concertar reunión,
sexa en concellos, sexa en Comunidades Autónomas, pedimos que se manteña esa reunión e que se
valore porque cremos que hai persoal técnico cualificado no concello para poder facer esa xestión
entre o concello e a Sareb para manter o alugueiro desas familias, igual que pedimos que sexa o
concello, cuestión de vontade, cremos que neste caso e eu creo que coa vontade ao final sempre se
consiguen as cousas, no, o positivismo da vontade do que fala Gramsci en tantas ocasións ou se
queremos un dito máis popular e un pouco máis cristiano, “a vontade mobe montañas”. Pois
cremos que esto é cuestión de vontade política, que sexa o concello que se poña diante, que saque
as fotos que queira pero que diga … que pida tamén unha reunión coa Xunta de Galicia que sería o
seguinte punto para que a Xunta tamén mire de levar finalmente estas vivendas.
Esta é a proposta e estamos orgullosos de facela e bueno, nada máis, xa vimos o que votastes en
comisión. Moitas grazas.
INCIDENCIA: Sae a Sra. Interventora sendo as 19: 25´
-Sr.Pita Breijo: bueno, boas tardes a todos e a todas.
Adiantamos que imos votar en contra desta moción e non porque non creamos nunha necesidade
de vivenda pública en Narón xa que o consideramos imprescindible e máis que necesario e
apostamos por iso.
O Instituto Galego de Vivenda e Solo é o que ten a competencia e o que debe de facer a promoción
de vivenda pública no noso Concello por iso o traballo que nos están a demandar vostedes non é
cuestión nosa, non entendemos que facemos no medio de este tipo de operación, facer un convenio
cun organismo para logo facer outro con outro distinto, parécenos que nun goberno municipal este
tipo de actuacións deben de ser rexeitadas, hai que ser serio, é como xogar ao azar, non esperaba
que o BNG deste concello apostara por iniciativas que teñen encamiñado a saír mal e producir un
agravio para as contas públicas do consistorio.
O que debe de facer o IGVS é chegar a un acordo coa Sareb e promover toda a vivenda que teñen,
e dende o goberno municipal apoiarase na medida do posible no acompañamento para que a
xestión fose adiante, incluso poderíase promover xa, que a Xunta comece a realizar as xestións
para levar a cabo este posible proxecto co Sareb.
Nada máis.Grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas.
Bueno, loxicamente nós non estamos de acordo coa actuación que está tendo o Sareb, na forma
que está actuando e despois me gustaría saber, se é posible, creo que dende o goberno se pode
saber, cantas vivendas ten o Sareb en Narón. Ese sería un dato importante para poder a partir de aí
pensar en que se podería facer dende Narón. E cantas desas vivendas que ten en Narón, están
rematadas e dispoñibles para que a xente poida ocupalas, no. Eso sería o importante.
Creo que ademais a través dos recibos do Ibi é fácil sacar eses datos. Entonces pediría se é posible
que nos pasen ese dato. E despois referente ao que di o Sr.David paréceme estupendo que queira
botarlle a culpa ao Instituto Galego de Vivenda e Solo pero quérolle recordar que a Comunidade
Autónoma Galega foi das primeiras, ou a primeira que asinou convenios co Sareb e tamén quérolle
decir que a modificación da lei da vivenda que fixo o goberno de España, pois ten bloqueados
novos convenios que están agora. Que eso é outro dato importante.
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E despois outro dato importante que tiñamos que saber aquí e se esas viviendas están en réxime de
alugueiro de protección. Se están neso, a Xunta podería decir algo. Porque podería esixir que ata
que se cumprira ese prazo estiveran en alugueiro. Se non é así, a Xunta non ten competencias.
Quen ten competencias é Madrid, e deixemos de tirar a pelota de un lado para outro porque eu creo
que esa non é a solución que queren os veciños. Eu creo que os veciños o que necesitan é que se
lles dea unha solución e unha alternativa para que eles poidan seguir estando aí, no. Entonces a
partir de aí é onde temos que empezar a traballar e ver de que se poida solucionar o problema.
Pola nosa parte nada máis.
-Sr.Sánchez Fojo: boas tardes.
Nós na comisión votamos que no a esta moción e seguimos mantendo o voto negativamente. E
quero decir por que. Primeiro porque está en proceso xudicial.
Segundo, porque o Concello xa falou coa Sareb a ver se se podían facilitar sobre todo as persoas
que están alugadas que é o problema que teñen as persoas que están alugadas. E nunca quedou este
concello cos veciños en que se buscara un entendemento pero que nunca ía ser un problema do
concello ou que ían a ser requeridas para o concello.
As competencias en materia de vivenda son da Xunta de Galicia e o concello non vai a facerse
cargo destas vivendas porque supoñervos que nós nos facemos cargo desas vivendas e esas
vivendas haberá que sacalas a un concurso público para aluguer para as persoas que teñan menos
recursos en Narón. Non é normal que nós collamos unhas vivendas e as vaiamos a alugar a xente
que está acaída aí e unha vez que se fai, en caso deso se a Xunta quixera e o Instituto galego de
Vivenda e Solo o quere facer que o faga pero nós o que non imos a facer é facernos cargo dunhas
vivendas e aínda por riba despois entregarllas ás persoas que agora mesmo están alugadas.
Eu entendo que é un problemón grave. O concello poderá mediar en negociación se quere pero
nunca imos a facernos cargo desas vivendas.
-Sra.Ledo Díaz: ben, os datos que temos, sei que hai 165 vivendas afectadas no Concello de Narón
pola Sareb e se falamos de vivendas valeiras hai miles, no. Que bueno, é un gran problema tamén,
no, ir pola Estrada de Castela e ver os edificios como están e logo pasan as cousas que acontecen.
Non son, é verdade, vivendas de protección social, por eso cremos que ten a posibilidade o
concello de xestionar un problema puntual dunha estafa a veciños e veciñas deste concello porque
é máis incluso as de protección social non cremos que o concello tivera que facer o traballo da
Xunta de Galicia, máis ben todo o contrario pero si que cremos que o concello xa que dan esta
oportunidade debería de ser o primeiro en pedir unha reunión presencial, non contacto, senón unha
reunión presencial. A min o que me sorprende é que o Partido Socialista en Madrid garanta máis
posibilidades que as que estás decindo ti aquí, que te sorprende que o Bloque Nacionalista Galego
traía esta proposta porque eles alí defenderon unha cousa. Está claro que logo ou ao mellor
nalgunha conversa se votou atrás pero esa oportunidade a deron por eso nós a dimos, xa digo, hai
tempo. E como esto non se move e a situación desas familias segue a ser unha estafa e está como
está, por eso traemos a este Pleno porque cremos que é o que temos que facer e o grupo municipal
desta cidade e como por certo se está facendo noutros concellos do país. De todas as cores
ademais. E ben, son oportunidades e temos que saber xestionalas.
E por desgraza en todos os concellos sabemos o que é ter que facer con cousas que debería de
facer a Xunta de Galicia ou debería de facer o goberno do Estado, ou como os orzamentos de aquí
se destina unha partida moi grande para edificios de ensino que ao mellor tamén debería de facer a
Xunta de Galicia. Simplemente nós non cremos que sexa un gasto maior para as arcas deste
concello, somos persoas responsables, temos mirado números e datos e cremos que hai persoal
técnico para poder facer esa xestión que, por outro lado, si que creo que tamén é un lavado de
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mans, neste caso da Sareb que non sabe que facer con tanta vivenda por outro lado que ten agora
mesmo no Estado.
É un problemón xa non para este país, Galiza, senón para todo o estado español o que está
acontecendo nestas vivendas e estamos a falar dunha crise agora mesmo, hai inflación, a guerra, o
que queirades, hai emendas aquí neste pleno, a tutiplén, para poder debatir diso e nós falamos de
vontade, e tamén pedimos que se reúna de novo o concello coas familias e que vexades que
podedes facer e axudar como fixestes ata o de agora. Nada máis.
-Sr.Castrillón Permuy: de verdade que nos sorprende a pouca implicación que quere ter o goberno
de Narón con este asunto, é dicir, é non querer traballar porque vostedes teñen que facer un
expediente, solicitalas, conseguir que llelas cedan e despois si que teñen opción de pedir axudas a
través da Comunidade Autónoma e ao final só é cuestión de traballar, non é cuestión de que lle
vaia costar diñeiro ás arcas municipais. O que é ter ganas de facer cousas e de dar servizo
especialmente a familias que están neste momento pasándoo mal. Familias vulnerables, eu creo
que era algo que debían de implicarse e intentar asinar ese convenio.
E despois efectivamente unha vez que teñen ese convenio firmado pedirlle as correspondentes
axudas que haxa a través da Comunidade Autónoma e da lei de Vivenda que está recollido que
entre o 2022 e 2025 vai haber axudas concretas para este tipo de servizos. Pola nosa parte nada
máis.
-Sra.alcaldesa: só unha cousa. Non sei se sabemos o que son competencias propias e competencias
impropias. Evidentemente estas familias de Narón teñen un problema que nosoutros estivemos ao
seu lado tratando de buscar unha solución pero si que é verdade que nosoutros non imos adquirir
máis competencias impropias porque evidentemente os recursos que temos son os que son e están
destinados para o que nos corresponde facer. Nada máis.
É decir, evidentemente seguiremos tratando de xestionar con eles, que de feito, así estamos
tratando de mediar coa Sareb para que lles revisen toda esa documentación e que se poidan quedar
nese sentido. E nada máis.
É decir, non estamos en contra do espíritu pero si que evidentemente non imos a seguir nosoutros
facendo fronte a gastos que non nos corresponden. E moi ben os enumeraba Olaia. E se seguimos
así, evidentemente se outras administracións non fan caso ás súas propias competencias non
podemos seguir asumindo máis e non é non querer facer.
Pasamos a votar a moción.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou o
DITAME DESFAVORABLE da proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: En contra 2
QUEDA REXEITADA A MOCIÓN.
16 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE A
COBERTURA DE PRAZAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. -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:
COBERTURA DE PRAZAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante estes dous últimos anos o sistema sanitario español e tamén o galego foi sometido a un importante
exame por mor da pandemia ocasionada pola covid-19 que afectou non só ao ámbito da atención
hospitalaria, senón que tamén á atención primaria.
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En atención primaria a Xunta de Galicia levaba xa anos traballando para avanzar na súa reforma. De feito,
antes da pandemia se aprobara e estaba en marcha o “Plan galego de atención primaria 2019-2021” que
fixou as liñas de traballo cara a unha primaria mais sólida, con máis recursos, maior autonomía e máis
persoal. O Plan non só falaba de novas medidas, senón que ademais contemplaba a incorporación nestes
últimos anos de 331 profesionais a este nivel asistencial.
Así mesmo contábase coa estratexia “Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde” que
continúa sendo a guía para acadar o obxectivo de que a atención primaria sexa o eixo medular do sistema
sanitario público galego.
No marco destas dúas estratexias, xa se puxeron en marcha os primeiros 14 plans de saúde local que
continuarán coa súa implantación no resto do territorio, as axendas de calidade, o CRM100 para a atención
das chamadas recibidas nos centros de saúde, ou o protocolo para a xestión da demanda ‘XIDE’. Con estas
medidas refórzase a autonomía dos centros e permítese unha mellor xestión da demanda e da
sobredemanda.
Sen embargo, o déficit de persoal médico de atención primaria en todo o sistema sanitario español, dificulta
contar cos recursos humanos necesarios.
Para poder afrontar este problema, en Galicia hai anos que se implantaron medidas como o contrato de
continuidade ou, mais recentemente, a incorporación de técnicos de saúde. A Xunta anunciou tamén unha
convocatoria de prazas de médico especialista en atención primaria a través dun concurso de méritos que
será unha oportunidade para incentivar a incorporación de facultativos naqueles concellos, como pode ser o
noso, no que existen dificultades para a cobertura de prazas. Esta convocatoria será posible grazas a unha
reforma legal que tanto BNG como PSdeG votaron en contra no Parlamento de Galicia.
Ademais, hai cuestións que son competencia do Goberno do Estado que están sen resolver, como atender á
petición do Parlamento galego onde todos os grupos políticos solicitaron a creación da especialidade de
urxencias, que permitiría mellorar a formación específica dos profesionais e evitar que os MIR de primaria,
unha vez rematada a residencia, acaben traballando en urxencias. Tamén está pendente a incorporación de
mais prazas de formación que amplíen o número de profesionais que se forman en Galicia para atención
primaria, así como flexibilización do sistema de acreditación de prazas e a mellora do programa formativo
de atención primaria.

Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no concello de Narón, presenta a seguinte PROPOSTA
DE ACORDOS
1. Instar ao Goberno de España:
a. Á eliminación das limitacións na taxa de reposición do persoal sanitario
b. Á creación, con tramitación preferente, da especialidade de medicina de urxencias e
emerxencias, tal e como foi esixida de xeito unánime polo Parlamento de Galicia
c. Á flexibilización do sistema de acreditación de prazas de formación, así como a mellora do
programa formativo da especialidade de medicina familiar e comunitaria
d. A proceder á convocatoria extraordinaria de máis prazas MIR de medicina de familia ou,
cando menos, resolver positivamente a solicitude de Galicia de incorporar 65 novas prazas
formativas de medicina de familia á vindeira convocatoria
2. Apoiar a decisión da Xunta de Galicia, dada a negativa do Goberno central a tomar outras
medidas para aumentar o número de médicos de familia, da creación dunha nova categoría de
facultativo especialista en atención primaria e da regulación do seu acceso a través dun concurso
de méritos para incentivar que se cubran as prazas de difícil cobertura, e solicitar que entre as
ofertadas se inclúan prazas vacantes do centro de saúde de Narón
Narón, 17 de marzo de 2022
Germán Castrillón Permuy
Voceiro do grupo municipal do Partido Popular
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E visto o ditame favorable por maioría (cos votos a favor dos representantes do PP -3-; e as
abstencións dos membros de Tega -5-; PSdG-PSOE -1- e BNG -1-) da Comisión Informativa de
Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade de data 22-03-2022, o seu presidente propón
ao Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sr.Pereira Beceiro: moitas grazas Sra.alcaldesa.
E boas tardes a todas e a todos. A verdade é que a pandemia supuxo un grandísimo esforzo por
parte de toda a poboación xeral nos sanitarios e de todas as administracións: locais, autonómicas, o
goberno central.
O certo é que puxo de manifesto que necesitamos máis médicos e que ademais aquí en Galicia
temos agora mesmo un paro cero. Non temos médicos en paro. Entón presentamos esta iniciativa
cunha serie de puntos máis que razoables entre eles, a eliminación da taxa de reposición. A taxa de
reposición que para quen non o saiba, que supoño que o sabemos todos, é cubrir todas as
xubilacións. Dende o ano 2010 a taxa de reposición foi do 10% . Fou subindo pero aínda temos
unha marxe.
Por outro lado, en España non existe a especialidade de urxencias como tal. Existe en medio
mundo, en media Europa ou en toda Europa pero en España non. De maneira que todos os médicos
de urxencias hospitalarias, extrahospitalarias, 061, son médicos de familia, que se forman como
médicos de familia pero que polo motivo que sexa, porque lles leva máis ese tipo de medicina pero
que escapan á bolsa de traballo de médicos de familia. E que traballan de médicos de urxencias.
Por outro lado, temos tamén que o MIR que non debemos de olvidar que é unha oposición
nacional e por tanto, ven xente de onde quere a facer unha especialidade e a maiores ven
aproximadamente unhas 2000 persoas extracomunitarias. As persoas extracomunitarias veñen con
permiso de estudio, non veñen con permiso de traballo. Entón para poderse quedar aquí según a
lei, necesitan un contrato de traballo de alomenos 1 ano de duración. Eso fai que moitos médicos
extracomunitarios vaian ou ben, á privada, ou vaian á medicina de urxencias onde é máis doado
que lles oferten un contrato así, que non na atención primaria.
Por outro lado, Galicia pode absorver moitas máis prazas de MIR . Narón, ademais na nosa área é
un centro de referencias de formación e eso tamén axudaría a medio prazo a aumentar o número
de médicos.
Por outro lado, hai outro problema que como hai paro cero, hai diversas prazas como pode ser A
Guardia, onde na última oposición se colleu pero logo quedou vacante. Por que? Porque como ao
haber paro cero, a xente que o colleu logo decidiu quedarse eventual ou interina máis cerca de
onde quería facer a súa vida. Entón é moi complicado facer atractivo ese tipo de prazas. Xa se fixo
un contrato especial en torno a 60.000 euros ao ano pero é complexo, de aí que a Xunta esté coa
idea de facer unha nova categoría profesional onde a través dunha serie de requerimentos que é
estar 3 anos nesas prazas por concurso de méritos sen oposición, darlles unha praza, dunha
maneira intentar incentivar algo para cubrilo. Que por certo, no Parlamento galego votou en contra
o PSdeG e o Bloque. Entón bueno, esto é a nosa proposta, é unha proposta que ademais non só
afecta a toda a Sanidade galega senón que afecta directamente tamén ao noso concello. Moitas
grazas.
INCIDENCIA: Sae o Sr. Mouriz Romero ás 19:39´e volta ás 19:42´.
-Sra.Ledo Díaz: creo que é importante… e anotei aquí unha cousa que dixeches, no, que polo que
sexa escapan. Eu creo que ese é un dato relevante para esta moción. Nós o que pon a moción non
estamos en contra pero cremos que debería de profundizar esa parte. Está claro que hai unha falta
de médicos en atención primaria e de pediatras, non, en Galiza .. Imos absternos porque máis alá
dese problema evidente tamén pasa unha cousa. Este é un dato verídico que saiu na prensa e que
hai datos contrastados sobre esto e dende o 2017 máis da metade dos médicos que fixeron o MIR
na especialidade de atención primaria non continuaron nesa especialidade, entonces hai un
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problema. A maioría emigran, outros como apuntaches, vanse a outras especialidades e outros
vanse á sanidade privada. Pero eso é polas condicións precarias e pola situación na que se atopa a
atención primaria en Galicia. E iso tamén ten uns culpables, hai recortes detrás etc.etc. e temos que
pensar por que está a acontecer esto. Igual é porque teñen sobrecarga de traballo, non se encontran
coa axuda que ao mellor si que se encontran en urxencias, por exemplo, José Luis Jiménez do
Consello galego de médicos, falaba nestes termos. Falan de que non teñen quen lles vote unha má,
bueno, tamén hai que decir que lles toca unha etapa bastante complicada, na atención primaria no,
co tempo que está a pasar, no, e nas urxencias se encontran máis arroupados e ao final é unha
especialidade na que tes que ter un coñecemento moi amplo para poder logo derivar e agravase
outro problema, que é outro dato, que a xubilación que vai haber este ano, sobre uns 100 médicos
na atención primaria e o ano que ven se fala de 250 entonces é unha situación aínda peor, no. E
estes datos foron moi difíciles de contrastar porque é verdade que ao Sergas cóstalle bastante dar
información, menos mal que hai colexios de médicos e outros que informan pero voulle dar un
dato. De todos os especialistas en MIR na comarca de Ferrol, só un quedou en atención primaria.
Só unha persoa, debemos de pensar que dá igual as prazas de MIR que convoquemos, moitísimas,
que se a xente non continua polas condicións precarias nas que traballa, malamente podemos
facer…
Si que facemos unha proposta porque o estivemos falando e nós votaríamos a favor se aceptarades
engadir un punto que diga: “Instar á Xunta de Galicia a mellorar os contratos na especialidade en
atención primaria en abstetividade laboral, aumentar o número de contratos a 3 anos e
comprometerse a non pechar ningún consitorio rural, nomeadamente os que temos en Narón, como
o de Pedroso e O Val”.
Se vos aceptades esto nós votamos a favor desta moción.

-Sr.Castrillón Permuy: Sra.Olaia, se quería facer unha proposta, unha emenda, nolo deberías decir
antes, que dera tempo a estudialo e a velo. Creo que non é necesario porque ademais aquí se están
facendo contratos a determinados especialistas cun tempo prolongado. O que permite a lei, porque
ademais hai cuestións que non dependen só da Comunidade Autónoma, dependen de Madrid. Polo
tanto, non estamos de acordo.
-Sr.Galego Castro: boas tardes a todos e a todas.
En primeiro lugar destacar e deixar claro o compromiso que temos dende o goberno do Concello
de Narón coa sanidade pública galega e en particular a nosa preocupación por tódolos cidadáns e
pacientes que son usuarios do centro de saúde do noso concello.
Estamos de acordo cunha parte da súa exposición, a pandemia do Covid-19 someteu a exame a
sanidade pública tanto de atención primaria coma hospitalaria, e volvemos a destacar e agradecer a
gran labor, entrega e traballo que fixeron os profesionais que a compoñen, pero sexamos serios e
rigurosos nos datos.
Dende o PSdeG sempre estivemos a favor da reposición de taxas, a así se votou no Parlamento de
Galicia. O PP só votou a favor a partires de que Pedro Sánchez foi presidente de España,
anteriormente sempre foi unha negativa, e aproveito para recordarlle que a taxa de reposición era
do 100% entre 2003 e 2008, pero redúxose ao 30% polo PP co argumento de que reducir gasto
sanitario, baixando ata o 10% entre 2010 e 2014.
Actualmente o goberno de España informou ás comunidades autónomas que esa taxa xa foi
modificada a través da Lei de orzamentos do estado, e agora está no 120% para sanidade e
educación, así que se quixeran realmente non ía a ter ningún problema con esta taxa.
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Dito esto, pregúntolle : comprometese o PP a contratar a profesionais de medicina, de enfermería,
persoal administrativo, saúde mental, odontoloxía, fisioterapia, traballador social, farmacoloxía
clínica, etc, ata completar un servicio de Atención Primaria adecuado ás necesidades dos veciños e
veciñas de Narón para este ano 2022?
Porque recordolles que a Xunta, é quen ten as competencias para esas contratacións, ata o de agora
non o fixo.
En relación á creación da especialidade de urxencias, que tamén o PSdeG votou a favor no
Parlamento Galego, o goberno de España xa ten avanzado que está traballando nun novo decreto
de especialidades, pero isto leva tempo e non se poden facer cambios de repente. Que fixo o PP
nos anos que estuvo gobernando?
De todos xeitos, e con toda sinceridade téñolle que decir que me parece que non ten moita cabida
unha moción deste tipo no Concello de Narón, pero non se preocupen que agora que marcha o
Sr.Feijoo para Madrid xa as pode levar a debate ao Congreso ou ao Senado onde este debate
resultaría moito máis adecuado.
Sobre a flexibilización do sistema de acreditación pregúntolle, isto significa que o estado sexa
menos riguroso a hora de avaliar onde e cando se poden formar os médicos especialistas? O
sistema MIR é fortísimo e a envexa de tódolos demais países, entre as súas fortalezas está a súa
solvencia e capacidade formativa. O PP non pode pretender minusvalorar o sistema para poder
sacar máis médicos para resolver o problema que vostedes mesmos crearon.
Dende que Feijooo é presidente da Xunta, Galicia renunciou a formar a 151 médicos de familia.
Das prazas que Galicia podería convocar para formar médicos de familia no MIR, se foron
deixando sen convocar cada ano.
Serían 151 médicos máis ata o de agora. Por que renunciaron? Que sentido ten? Non sabían que
chegaríamos a este problema?
Pedir agora unha convocatoira e botar as culpas fóra.
A formación MIR está regulada na Lei de ordenación de profesions sanitarias, que tivo no seu
momento, un cambio para introducir expresamente “haberá unha soa convocatoria anual”.Facer
unha convocatoria extraordinaria iría contra esa lei. Saben quen cambiou a lei? Pois recordollo, foi
Ana Pastor como ministra e Aznar como presidente en 2002.
Vostedes din que crear unha nova categoría de facultativo especialista en atención primaria e a
regulación do acceso a través do concurso de méritos. Esta categoría laboral foi rexeitada polos
sindicatos, aos que non lles ofreceron ningunha información ata que estaba incluída na estructura e
foi creada pola porta de atrás aproveitando unha modificación legal agochada na Lei de
orzamentos. Todo ás agachadas. Supón poder cubrir prazas con persoal que non teña a formación
especifica para elo, médicos sen especialidade, por exemplo?. Isto suporía reducir a calidade na
formación de especialistas e consecuentemente empeorar a atención aos pacientes.
Ampliar a oferta de prazas MIR en Galicia precisa de máis centros de Saúde e de prazas de
persoal, como o van facer se reduciron o presuposto de atención primaria para este ano 2022 en 2
millóns de euros?
Só lles pido que sexan un pouco coherentes e pensen no agravio comparativo que supón esta
proposta, por respecto aos profesionais da atención primaria e por respecto aos pacientes que
merecen a mellor sanidade pública, evidentemente non podemos apoiar esta moción.
Moitas grazas.
-Sr.Pereira Beceiro: a verdade é que é unha mágoa que o sectarismo e a ideoloxía vaian en contra
das opcións que lle poden vir ben a este concello.
O certo é que temos paro 0. O certo tamén é que Galicia é a Comunidade Autónoma con maior
número do opes de todo o territorio nacional nos últimos 13 anos.
O certo é que nesas opes, na última por exemplo, o ratio de opositores por praza, estaba de 2 a 1
según a especialidade 3 a 1, estamos a falar de que calquera que fixera unha oposición, pensar
neses ratios son unha chollada. De feito nesta última oposición, hai xente que sacou praza en
propiedade cun ano soamente de antigüidade, cousa que hai 10-15 anos… ou noutras comunidades
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é inaudito e o certo é que Galicia leva facendo tanto na pandemia como agora un gran esforzo pero
o certo é que non se fai o palleiro sin palla.
A taxa de reposición que depende do goberno central, o Sr.Zapatero, en maio de 2010, fixo o
recorte, que baixou un 10% e a partires de aí, pouco a pouco, foi subindo. O certo é que o tema da
especialidade de urxencias, leva máis de 5-6 anos aí esperando. Estas medidas que se piden son
medidas que ademais ao concello non lle afectan nos seus orzamentos pero que esto vai xerar
alomenos un médico ou dous para o concello e tendo en conta o nivel de calidade da formación
MIR neste concello fácilmente trae 2 ou 3 residentes máis que eso é un dato importante. Entón se
votan en contra, alá vostedes, votan en contra dos intereses da cidadanía de Narón. Moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: nós en contra nunca votaríamos, eh. Xa recoñezo, non estamos en contra dos
puntos que pedides, cremos que eso é o xusto. É verdade que puidemos facer a emenda antes pero
é a análise que se fai deso, no, porque é verdade que no medio hai outra situación e preocúpanos
que o partido que esté na Xunta de Galicia e o presidente en funcións que diga que está moi
preocupado polos pediatras e a falta de médicos en atención primaria e que non vexa unha das
problemáticas porque poño un exemplo persoal, e neste caso, a xente que eu coñezo, no. Pero aquí
hai médicos de atención primaria que está facendo xornada .. que están cubrindo 72 horas
semanais e pides unha cita e como hai tanta lista acumulada igual tes que esperar 15 días. Ou sexa,
hai unha situación en si xa grave e eso fai que a xente que sae e que busca unha seguridade non se
quede nesa especialidade porque a situación agora en Galicia é cando menos moi grave. E
poñemos outro exemplo que está cerca. E é o principado de Asturias. En Asturias que destinan a
metade do orzamento da súa Comunidade Autónoma na Sanidade, neste momento eso non está a
acontecer cunha pandemia polo medio, que si que tiveron no…. Entonces bueno, hai exemplos e
hai maneiras de facer as cousas. O que é unha realidade é que aínda que o Partido Popular chegou
á Xunta de Galicia, os recortes na Sanidade pública en beneficio da Sanidade privada foi un
aumento. Cremos que ese é un dos problemas aínda que logo se deriva na atención primaria que é
de donde todos partimos. E ao final é un problema tamén para as urxencias que se colapsan porque
non tes a atención debida, entón é iso, pero bueno, nós abstémonos, non votaríamos en contra.
-Sr.Galego Castro: bueno, hai unha cousa na que estamos de acordo. E estamos de acordo en que
pode haber en paro “0” médicos pero tamén é motivado a que os médicos unha vez que fan a
especialidade vanse de Galicia tanto pola falta de estabilidade laboral como pola precariedade
laboral.
E recordan a frase que vostedes utilizaban moito de “herencia recibida”? pois eu neste caso
dirialles “colleita cultivada”. Porque esto é o resultado das políticas que levan facendo todos estes
anos dende a Xunta de Galicia.
E Sr.Pereira, vostede que é moi amigo dos datos, só darlle un dato: no ano 2009, no último
orzamento, Emilio Pérez Touriño, había de persoal contratado en atención primaria, 9.610 persoas.
Neste ano 2022, o orzamento do Sr.Feijoo, 8.634 persoas en atención primaria. Trece anos despois
estamos con 976 profesionais menos. Nada máis. Moitas grazas.
-Sr.Pereira Beceiro: a verdade é que é difícil de entender que voten en contra desta moción. É moi
difícil de entender que o grupo maioritario desta cámara non fale nada, porque ademais,
simplemente pola taxa de reposición, pola formación que estamos a falar de un ou dous médicos
máis para Narón, e 2 ou 3 residentes que se formarían aquí, o cal axudaría a corto e medio prazo,
xa non a Galicia senón ao Concello de Narón a mellorar a súa cobertura sanitaria. Eu lle pediría a
vostede Sra.alcaldesa, ás Sras. e Sres. concelleiros do grupo de TEGA, aos xa Sras. e Sres.
concelleiros do PSdeG e á concelleira e concelleiro do Bloque que se esqueceran un pouco de
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quen fai a proposta, e non pensen que é o PP porque parece que aquí cada vez que facemos algo
moitas veces xa é unha negativa de por si e entón que pensen na cidadanía de Narón porque esto é
importante.
Entón aléntolles a que deixen a un lado o sectarismo e pensen nas nosas veciñas e veciños. Moitas
grazas.
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
17 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA PALIAR O
IMPACTO ECONÓMICO DA INVASIÓN DE UCRAÍNA. -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:
PARA PALIAR O IMPACTO ECONÓMICO DA INVASIÓN DE UCRAÍNA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galicia está ao carón dos esforzos que está a desenvolver a Unión Europea e os gobernos dos
distintos Estados membros, incluído o Goberno de España, reivindicando o restablecemento da
legalidade internacional e da paz tras a invasión de Ucraína por parte de Rusia, tendo como guía
nesta crise os principios e valores democráticos e a protección dos dereitos fundamentais
contemplados no Preámbulo do Tratado de constitución da Alianza do Atlántico Norte e na
Constitución Europea.
De feito, desde a Comunidade galega se condena esta agresión inxustificada e se amosa unha total
disposición a colaborar nunha resposta humanitaria coordinada co Goberno central en apoio ao
pobo ucraíno. Neste sentido, Galicia ten comunicado a disposición de máis de 1.400 prazas de
acollida para refuxiados entre as habilitadas pola Xunta, concellos e entidades sociais; ao tempo
que ten ofrecido preto de 500 camas nas sete áreas sanitarias con espazo específico para pacientes
pediátricos e pacientes con tratamento oncolóxico, e traballar de forma activa na axuda
humanitaria.
Pero, as incertezas que se derivan desta situación, unha das máis graves vividas en Europa desde a
segunda guerra mundial, están a provocar un excepcional impacto económico no tecido produtivo
e nas familias, que están a facer fronte a unha escalada sen precedentes no relativo aos prezos
enerxéticos, así como á escaseza dalgunhas materias primas esenciais na cadea agro-mar-industria
e outras industrias. Ademais, empresas presentes nestes dous países ou que lles viñan exportando
os seus produtos e servizos vense afectados por unha contracción dos seus mercados, ao igual que
as localidades turísticas que acollían a súa cidadanía.
Como consecuencia, faise necesario adoptar medidas urxentes para que os sectores como a
industria, o agro e o mar poidan continuar coa súa actividade, mantendo o emprego, e para que as
familias poidan facer fronte e a súas facturas.
Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no concello de Narón, presenta a seguinte PROPOSTA
DE ACORDOS:
1. “O concello de Narón insta ao Goberno de España que faga efectivo o compromiso asumido na
declaración pactada na Conferencia de Presidentes celebrada o domingo 13 de marzo de 2022, e
poña en marcha as medidas urxentes necesarias para minimizar as consecuencias
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socioeconómicas nas empresas e nos cidadáns tras a invasión de Ucraína e, entre elas, as
seguintes:
a) Baixada dos impostos que gravan a electricidade, o gas, a gasolina e o gasóleo.
b) Medidas específicas para os sectores máis afectados: transporte, industrias electrointensivas,
pesca, agrogandería e turismo.
c) Rectificar a política enerxética abrupta que se vén levando a cabo e apostar por unha
transición planificada, proporcional e xusta.
d) Reverter o incremento xeneralizado de impostos, descartando a implantación de peaxes nas
autovías que suporían novas cargas para as familias e os sectores produtivos esenciais.
2. Así mesmo, o concello de Narón insta á Xunta de Galicia a analizar, xunto cos sectores máis
afectados polas consecuencias da invasión de Ucraína (transporte, industrias electrointensivas,
pesca, agrogandería, turismo ...) e, en coordinación coas políticas que ao efecto se impulsen pola
Unión Europea e polo Goberno de España, a poñer en marcha aquelas medidas necesarias, no
ámbito das súas competencias, coa finalidade de mitigar a situación pola que atravesan os
mencionados sectores”.
Narón, 16 de marzo de 2022
Germán Castrillón Permuy
Voceiro do grupo municipal do Partido Popular
E visto o ditame favorable por maioría (cos votos a favor dos representantes do PP -3-; e as
abstencións dos membros de Tega -5-; PSdG-PSOE -2- e BNG -1-) da Comisión Informativa de
Contratación, Persoal e Especial de data 24-03-2022, o seu presidente propón ao Concello Pleno a
adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sr.Castrillón Permuy:grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, o noso grupo presentou esta moción para paliar o impacto económico da invasión de
Ucraína.
O que está ocorrendo en España e polo tanto, en Galicia, é moi preocupante. A subida de
carburantes e as enerxías non ten comparación con outros países do marco europeo en especial
por contar cun goberno de España que non é capaz de buscar solucións e menos de tomar
decisións. Falamos do transporte, falamos do gandeiro, falamos de agricultura, construcción,
autónomos, ou da cidadanía en xeral. Recibo da luz, recibos do gas, do butano, productos básicos
da bolsa da compra.
O goberno sigue co seu empeño absurdo achacando o problema económico actual só a guerra. Este
é un diagnóstico erróneo. E está provocando que tampouco acerte nas solucións. Todo o goberno
debería reaccionar de forma áxil cando moitas familias observan angustiadas o seu futuro. A gran
maioría dos sectores esenciais da nosa economía sofren tantas dificultades e inquedanzas. É certo
que a invasión de Ucraína está a agravar a situación económica pero tamén o é que en España leva
anos sendo vítima dun proceso de encarecemento progresivo da enerxía. Os prezos da
electricidade se multiplicaron dende o ano 2018 por 5.
E hai veces que incluso en horas punta do día, se multiplican por 10. En determinadas horas do
día.
Estas subidas están a producir efectos demoledores para as familias, para o sector primario, para a
industria, especialmente electrointensiva como o caso de Megasa en Narón e en xeral para todo o
mundo, no. Ante este panorama que máis se necesita para que o goberno de España actúe e tome
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decisións? Cada día que pasa, supón un día máis de perda de emprego, emprobrecemento colectivo
de destrución económica e de conflito social.
Tampouco se comprende o enfoque co que está a abordar esta crise. Como se a solución de todos
os problemas estivese nas mans da Unión Europea. Só hai que ver as solucións que adoptaron
outros países europeos no marco das súas competencias. Podemos falar de Francia, podemos falar
de Portugal, de Bélxica, de Italia, de Polonia, entroutros moitos.
Sobre a invasión de Ucraína por parte de Rusia, Galicia está ao carón dos esforzos que está a
desenvolver a Unión Europea e os gobernos dos distintos Estados membros, incluído o Goberno de
España, reivindicando o restablecemento da legalidade internacional e da paz, tendo como guía
nesta crise os principios e valores democráticos e a protección dos dereitos fundamentais
contemplados no Preámbulo do Tratado de constitución da Alianza do Atlántico Norte e na
Constitución Europea.
De feito, desde a Comunidade galega se condena esta agresión inxustificada e se amosa unha total
disposición a colaborar nunha resposta humanitaria coordinada co Goberno central en apoio ao
pobo ucraíno. Neste sentido, Galicia ten comunicado a disposición de máis de 1.400 prazas de
acollida para refuxiados entre as habilitadas pola Xunta, concellos e entidades sociais; ao tempo
que ten ofrecido preto de 500 camas nas sete áreas sanitarias con espazo específico para pacientes
pediátricos e pacientes con tratamento oncolóxico, e traballar de forma activa na axuda
humanitaria.
Como consecuencia das incertezas que se derivan desta situación, unha das máis graves vividas en
Europa desde a segunda guerra mundial, faise necesario adoptar medidas urxentes para que os
sectores como a industria, o agro e o mar poidan continuar coa súa actividade, mantendo o
emprego, e para que as familias poidan facer fronte e a súas facturas.
Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no concello de Narón, presenta a seguinte proposta de
acordos aos que acaba de dar lectura o Sr.Secretario. Nada máis. Moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: boa tarde.
Bueno, como sabedes na comisión informativa, quedei en que estudiaríamos mellor a moción e
sabedes que ao final presentamos a nosa propia. Porque por un lado nos parece insuficiente
presentar tan só estes dous puntos onde se lle pide únicamente ao goberno do Estado pois que
cumpla o compromiso asumido na conferencia de presidentes. Bueno, aínda que por experiencia
propia vos poido decir que asumir os pactos non parece unha das prioridades do goberno español,
no.
E se lle pide á Xunta de Galicia, que se reúna cos sectores afectados para analizar a situación e
logo poñan en marcha medidas impulsadas pola Unión Europea e o goberno de España. Que
menos, no. Nin sequera que intente coller fortemente as rendas do noso país para defender uns
sectores que en Galicia están sendo duramente golpeados. Pero en todo caso, entonces que
pensades que estaba facendo a Xunta de Galicia no. Bueno, eu recopilei uns titulares, ahora ben sei
que o seu sería ir sacándoos aquí que é o que se leva agora, pero como estaba traballando no
coche cando os fun mirando pois anoteinos nun papel e vos tedes ir que fiar. Aquí o teño por
fechas, no, logo o podedes comprobar. Titulares que nos foi deixando o noso presidente da Xunta
de Galicia estes días:
-11 de marzo: a guerra en funcionamento pois o titular di: “Arranco a campaña en Valencia cun
ambiente espectacular en plenas fallas…”.
-O mesmo día outro titular: “ Gracias Murcia por el caluroso recibimiento”
-12 de marzo, ao día seguinte: Hoxe en Canarias, que nos recibiu un día radiante” . Perfecto.
-14 de marzo: espérovos en Palma de Mallorca e Barcelona.
-15 de marzo: Zaragoza, Madrid, Toledo “nos vemos hoy”. E o mesmo día para declaración de
intencións de cómo quere o presidente da Xunta resolver este problema: “Madrid, ama la libertad.
E por eso, quiero volver a Madrid” .Declaracións de intencións total e defensa dos nosos sectores
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produtivos.
-16 de marzo: “Hoxe vémonos na casa”. Bueno, pois veu de turismo, tamén veu aquí. Tocoulle
para Galiza e cando chegou aquí, alucinaría. Ese día dixo: “madre mía, como está esta xente”.
Claro, o leite todo polo solo, os barcos parados; os camións, os tractores de manifestacións . Imos
a ler agora aquí un informe e a dar uns puntos aquí que se deberían de facer, no, porque si , parece
que deu varios, despois tampouco parece que se publicaran no DOGA nin se levaran a cabo,
despois deu outros que tampouco. A decir, dixo algo así, no. Pero o 17 de marzo, xa ao día
seguinte, outro titular de cómo se estaba traballando: “grazas Cantabria por tanta ilusión”.
-18 de marzo: “amigos de Castilla y León, Andalucía, Ceuta y Melilla, nos vemos mañana”. Non
imos a seguir así.
Pois bueno, visto aquí o chollo da Xunta de Galicia efectivamente, pois non se estaba reunindo cos
sectores afectados. Estaba de xira electoral, no.
Pero sabedes quen estaba traballando cos sectores afectados? Pois si, os de sempre, os do BNG. E
por eso en vez de intentar corrixir esta moción traemos agora unha moción feita cunha serie de
puntos concretos, no. E aparte o BNG presenta unha serie de medidas no Parlamento Galego, que
se veñen pedindo dende o mes de novembro no Parlamento Galego para que poña en marcha a
Xunta para afrontar se decía daquela a crise que xa estabamos sufrindo.
Esta moción apunta, aínda que agora Germán parece que corrixiu, apunta a que os problemas que
temos son pola guerra de Ucrania, no, e efectivamente, nós non podemos estar de acordo nin co
título nin coa exposición de motivos, precisamente por eso, porque a guerra de Ucrania non é todo
o problema no. E si que ven a empeorar unha situación que xa era crítica por unhas políticas que
alentan un sistema fracasado e dende o 2008, na crise financieira non deu levantado cabeza e logo
foi golpeado pola pandemia.
Que nos está deixando unhas desigualdades sociais en crecemento e que afrontamos en Galicia cun
salario medio, 600 euros máis baixo ca o Estado, e cunhas pensións, as máis baixas no, pero casi
as máis baixas e ademais a inflación subiu aquí ata un 8%, 4 décimas por de riba do estado. Por
eso, aínda que si vemos necesario que o PSOE do Estado poña en marcha as medidas acordadas e
que o que ata agora segue sendo presidente da Xunta de Galicia e deixe de andar de xira política al
estilo Rolling Stones ou Chanel, como queirades e se digne a gobernar Galicia, parécenos unha
análise moi pobre da situación por eso as medidas que aquí se piden pois son insuficientes.
E ademais a título persoal eu lle pediría ao PP aquí representado polo grupo municipal que
aproveitando que ten o goberno da Xunta de Galicia pois que a goberne dende alí e deixe de meter
mocións que contradigan o que na Xunta se está facendo no.
Nada máis. Grazas.
-Sr.Pita Breijo: boa tarde de novo. Sr.Castrillón, ofrecínlle en todo momento realizar unha moción
conxunta porque cremos que a situación así o require, a necesidade dos cidadáns están por riba de
calquera sigla política e o benestar dos mesmos está a verse perturbada pola guerra de Ucraína,
unha catástrofe que está a desestabilizar toda a economía mundial polo que podería chegar a ser a
terceira guerra mundial que esperemos que non suceda.
Paseille a nosa moción antes de presentala para que escollera un acorde de mínimos, non se esixiu
nin se impuxeron liñas vermellas pero a resposta foi que no, debeulle parecer moito o que lle
pedíamos á Xunta de Galicia do Sr. Feijoo, pero era cuestión de negociar e plasmar incluso menos
medidas económicas requeridas nas súas competencias.
A verdade é que a moción presentáronna cremos que, con moita antelación, as medidas que piden
en gran medida xa foron tomadas hai días e con acordos históricos froito das grandes negociacións
do noso presidente Sánchez na Unión Europea, entre elas temos a baixada dos combustibles para
todos os cidadáns, para os profesionais do transporte e para os sectores agrícola e pesqueiro,
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acordo histórico de tope no precio do Mw hora no mercado enerxético que convirte a España e
Portugal nuns privilexiados para o consumo eléctrico ao excluir ao gas do sistema de fixación dos
prezos nos 2 países.
Outras medidas que se tomaron son limitación do prezo dos alugueres ao 2%, incremento do
ingreso mínimo vital dun 15% durante 3 meses, 600.000 familias máis incluiranse no bono social
eléctrico, o IVE da luz seguirá no 10%, e o imposto especial da electricidade continuará ao 0,5%,
ademais 10.000 millóns de euros de avales ico para liquidez das empresas, axudas para a
agricultura de 362 millóns de euros, para a pesca de 80 millóns, 450 millóns de euros en axudas
directas as empresas do transporte sendo 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por
furgoneta e 300 por vehículo lixeiro. Bueno, unha serie de medidas, se tuvo sobre todo en conta a
situación actual e cremos que son as medidas que dende o goberno do Estado se poden tomar.
Hai que ter en conta tamén que seguimos crecendo ao 5,1% en 2021, crearonse 840.000 empleos e
volvimos a superar os 20 millóns de cotizantes á seguridade social estando o desemprego en
continua redución e sendo o emprego xerado fixo en progresión.
Estamos ante unha situación de partida boa e cremos que co traballo feito o que hai que
preguntarse que é o que aporta a Xunta de Galicia a todo esto. Dígollo eu: nada. Nada máis.
-Sr.Sánchez Fojo: esta intervención que fago dende Terra Galega vai para as 3 mocións que se van
a presentar hoxe sobre a rebaixa de impostos ou a suba do IPC. Nas 3 TEGA vai a votar en contra.
E vai a votar en contra, en primeiro lugar, porque o goberno puxo en marcha dende o martes
pasado unha serie de medidas e esperemos cal vai ser a súa afectación ao produtivo de España e de
Galicia. Na situación que se atopa España e sobre todo, Galicia, baixar impostos suporá que o día
de mañá haxa que privatizar as poucas empresas que non temos privatizadas, polo déficit e a
situación económica en que nos atopamos.
Como se vai a rebaixar impostos cando o presidente que falou antes o compañeiro do BNG, se vai
de Galicia e deixa Galicia con 7.700 millóns de euros de déficit? Se rebaixamos impostos, cando
se vai a pagar eso? Quen vai a pagar eso? Entonces quero pensar que cando falamos de rebaixar, o
problema non é para mañá, o problema é que facemos dentro de 2 anos cando esto sexa totalmente
insoportable. Porque vai seguir sendo insoportable.
E terceiro, se un goberno está para gobernar, e pon unha serie de medidas , esperemos cales son as
medidas e despois votamos a batería de mocións que se queiran votar. Estráname moito que os
que estamos en política, que mirade, os prezos do gasoil e da gasolina foron pactados en Europa
polo Partido Popular e polo PSOE, foron pactados polas 2 forzas en Europa, de aí que cando o
Sr.presidente do estado español foi a Europa, tivo que falar cos gobernantes europeos para chegar a
algunha conclusión e quero decir unha cousa: nestes anos que levamos de democracia, o peor da
democracia non é gañala, o peor da democracia é mantela.
E na actitud social e política que estamos casi todos os partidos políticos estamos moito en xogo.
Temos moito en xogo. Cabeciña.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, creo que se están tomando estas mocións ou esta moción en
particular, un pouco de broma, no, cando o país e o mundo enteiro está nunha crise e nun momento
crítico de verdade. Creo que fóra bromas para falar destes asuntos que son serios para o ser
humano, que somos os que estamos aquí e os que están vivindo neste mundo, no.
E entrando directamente xa outra vez na moción creo que como dixen antes, o goberno de España
neste caso, que é o que ten as competencias da maioría dos asuntos para poder arreglar esta
inflación, que non ven exclusivamente da guerra. A guerra puido ser que a aumentara e que
motivara que seguira crecendo pero esto ven, podemos falar dende maio de 2021. Tranquilamente,
porque o 2021 xa o pechamos co 6,5% de inflación que é o máis alto dos últimos 30 anos ; e se
falamos de que estivo no mes de febreiro no 7,6 , xa se falamos do que se pechou o día 27 , que
realmente creo que se pechou o 27, para non chegar aos 2 díxitos, o 9,8% .
Entonces eu creo que é serio. E o noso presidente do goberno de España en vez de estar de xira por
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Europa facendo propaganda que non sabemos moi ben o que vai conseguir porque creo que do que
dixo e do que propuxo vai a conseguir pouco porque ademais o que está facendo é que se retrasen
as decisións. Votou 3 semanas por aí de xira cando había que tomar decisións importantes.
Como fixeron outros países do entorno? Como pode ser Francia, como pode ser Portugal, que
aprobou un sitema de reembolso, dos 10 céntimos de litro de combustible, pero non só eso,
aumentouno no caso do autobús e dos taxis. E ademais suspendeu o imposto ao carbono e ao
reducido imposto sobre os productos petrolíferos. Eso é facer cousas que pode facer o propio país.
Sen depender de Europa.
Italia, aprobou un decreto que reduce 25 céntimos por litro o imposto de gasoil e Bélxica baixou o
Ive do gas, da electricidade e do combustible, pero tamén ademais tarifas sociais e un cheque de
200 euros para consumidores con calefacción de gasóleo.
Polonia reduciu o Ive dos combustibles dun 23% a un 8% e ampliadas estas baixadas a productos
de primeira necesidade, como alimentos, gas ou fertilizantes.
Por que nós tivemos que esperar ao día 29, o martes pasado para tomar algunhas decisións
similares. Pero agora vaianlles preguntar aos gasolineros por exemplo, como van facer cos 20
céntimos que teñen que descontarnos directamente a nós cando imos pagar.
Porque o outro día na rolda de prensa das ministras, decían que nada, que ao día seguinte que xa se
lles abonaba. Hoxe falan dunha semana, de 15 días ou de 1 mes. Ao final serán 3 meses ou 6
meses. É decir, metemos a outras empresas nunha crise profunda. Por non actuar, por non actuar.
E a realidade é que aquí pedimos dende a Xunta baixar os impostos porque eses impostos tamén
van vir repercutidos á Xunta. É decir, as Comunidades Autónomas que piden a baixa de impostos
son conscientes que eles teñen que asumir a parte que lles corresponde nesa baixa, por eso ten que
actuar o goberno de España. Que é o que o pode facer directamente. Esa é a pura realidade.
Outra cousa é que queiramos vender outra historia e poñer unha pancarta, facer as declaracións,
poñer unha pancarta detrás e despois non contestar ás preguntas que se faigan nunha rolda de
prensa. Eso é o que soe facer o goberno de España.
É unha pena que nestes momentos tan difíciles para este mundo que temos un goberno.. o peor
goberno da historia de España. E que non queira tomar decisións. E que agora queiramos
despistarnos con outras cousas.
E contestando un pouco ao sr. do BNG, que me parece tamén triste que se veña hoxe aquí a un
pleno falando dun tema tan serio, que vostedes presentaron unha moción, ven é certo, despois de
que a presentamos nós porque loxicamente queren darlle unha volta de torca pero cando nos seus
círculos máis íntimos para entendernos, non están de acordo coas manifestacións e hoxe veñen
aquí en defensa desto.
Do transporte, refírome ao transporte. E creo que o presidente da Xunta como vostede di pode ser
que andivera de campaña pero antes de andar de campaña deixou os deberes feitos.
Sabe? Porque tomou decisións que lle corresponden á Xunta, que ten competencias a Xunta
directamente. Tomou decisións, por exemplo, nas taxas portuarias, 2 meses sin taxas, gratuítos.
Prorrogables se son necesarios. Eso é traballar, facer cousas.
E non vos podedes olvidar que non hai tanto tempo que o segundo neno e a partir deso nas escolas
infantís son gratuítos. Tamén o fixo a Xunta. Unha competencia directa da Xunta. Axilizou o
lanzamento do bono social, unha medida que chega a 66.000 fogares vulnerables. Eso tamén o
fixo.
A axuda complementouse tamén con 100 euros para familias ….. dos recibos da luz. Ademais
reclamouse ao Banco de España que autorizara ás autoridades financieiras á concesión dunha
moratoria para o pago dos intereses e dos préstamos que tiñan as empresas.
Aprobouse para as empresas créditos especiais a través do IGAPE para que puideran soportar o
que lles chegaba nestos momentos. Ampliouse en 2 millóns de euros o programa “Renova
4991
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

automoción” para cambiar coches con máis de 10 anos.
E tamén se anunciou dende que se comunicou da Unión Europea que España ía recibir 64 millóns
de euros do fondo de crise para apoiar aos gandeiros e agricultores, o goberno central debería
comprometerse a achegar outra cantidade similar. A Xunta apoiará estes fondos como fondos
propios e a cantidade que corresponda a un sector tan importante en Galicia. Eso tamén o vai a
facer a Xunta das súas competencias.
E do tema enerxético tamén se activou o bono de enerxía peme para comercios e pequenas
empresas para equipamentos que reduzan o consumo.
En definitiva, a Xunta nos seus impostos, o que lle corresponde e que ten competencias actúa,
cousa que botamos de menos que o goberno de España non actúe.
E paréceme triste que neste caso os representantes do goberno de España neste Pleno pois que non
recoñezan que teñen un goberno que está fallando pero é que témolo todos, a veces. A veces pasan
estas cousas.
Polo tanto, eu creo que é importante este tema e o que me sorprende é que o grupo maioritario
deste Pleno vai votar en contra de todas as mocións. É sorprendente.
Eu sei que a vostedes non lles gusta baixar impostos, porque teñen moitos gastos superfluos.
Eliminen gastos superfluos verán como poden baixar impostos. Esa é a pura realidade. Non
queren.
E sobre un dato que di o Sr.Guillermo dos 7.700 millóns, da Xunta de Galicia, non lle poido
asegurar se a cifra é esa cifra, se é menos ou se é máis. Pero o que lle poido asegurar e decir, é que
somos a Comunidade Autónoma de España con menos débeda. Eso é o que lle podo asegurar.
E a verdade é que como lle decía creo que deberían reconsiderar o seu voto e cando menos votar a
favor porque eu creo que este beneficio non é para ningún goberno, non estamos pedindo
beneficios para o goberno. Estamos pedindo beneficios para os cidadáns da pé, para os
empresarios, para os emprendedores, para xente que ten que vivir todos os días. E para nós
mesmos, tamén nos interesa que o gasoil sexa máis barato, que cando vaiamos á compra á tenda,
que antes íamos con 100 euros e aínda traíamos algo no carro. Hoxe con 100 euros non traemos
nada. A media da suba mensual dunha familia de 2,3 persoas é de 500 euros.
Vostedes, cren que eso se pode soportar nestas condicións? Vostedes non cren que hai que tomar
medidas? Que o goberno de España de verdade, ten que rebaixar impostos para que o cidadá da pé
teña máis diñeiro no seu bolsillo? Que o poida gastar el cando o necesite e como o necesite. Que
non lle queiramos dar ese diñeiro a base de subvencións. Que as subvencións son prometidas e
despois non chegan. Porque despois se non as pode xustificar, despois non pode optar a elas por
determinadas circunstancias. De verdade que vostedes que levan 40 anos no goberno algúns deles,
non son conscientes que é moito mellor que o cidadá da pé poida gastar ese diñeiro no que o
necesite e nos productos que el necesite?
Creo que nestes temas debemos ser máis conscientes e coherentes do que está pasando no mundo,
do que está pasando no país, do que está pasando en Narón, que temos unha empresa aí, Megasa,
que o día 1 volve a abrir. Esperemos que si. Esperemos que dentro de 8 días non volva a sacar
outro anuncio. Esperemos.
E quen di eso, falamos de Endesa. Falamos de Alcoa. Falamos de 2000 postos de traballo que se
perderon no Polígono do Río do Pozo e na Gándara e noutros máis. Esa é a realidade.
E aquí levantamos a man sen ningún problema. Pois pensen vostedes cando levantan a má para
que a levantan, eh. Porque oie, esto vainos a todos no bolsillo.
Nada máis e moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: vou ser breve, eh. Porque ademais nosoutros temos unha moción. Olaia vai
defender perfectamente os puntos máis concretos.
Eu só quero decir que eu non me estou tomando … por si ía por min, ou sexa que pode facer
bromas, eu non estaba facendo bromas, estaba lendo uns titulares e precisamente estaba intentando
explicar o cómico da situación no, e a pouca seriedade que ten a Xunta de Galicia, para min, á hora
de abordar esto. E despois non acabei de entender o dos círculos íntimos que non apoian a
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manifestación.
Pódoche decir que eu no piquete informativo de Narón, tiña amigos, moi íntimos e como BNG
estivemos alí apoiando, de feito, poido tamén aproveitar para explicar como está funcionando o PP
ante esta situación.
Nós como BNG decidimos ir a apoiar esta manifestación, achegamonos alí, e ademais así na liña
do BNG tamén lles explicamos a nosa posición e as medidas que estabamos pedindo. Moi na nosa
liña, no. Bueno, estivemos falando con eles e lles preguntamos, nos agradeceron, o de estar alí… e
eso que mira, se decía por aí, que eu penso todo o contrario, eh, se decía que esto viña dado pola
ultradereita, teño que decir que xente moi amable, que nos agradeceu moito estar alí, e tamén nos
explicaron que estiveran outros partidos, no.
Nos dixeron que si, estivo aquí apoiándonos Germán con Diego Calvo, bueno, e eles que vos
contaron? No, nada. Pero moi ben. No PP tamén moi ben pois un exalcalde nos trouxo moitas
cervexas, e outros pois viñeron das Somozas a traernos uns lacóns.. bueno pois mira, o PP tamén
vos está apoiando non quere que vos vaiades de aquí. Está apoiando o piquete, moi ben tamén.
Claro, logo me vou para a casa e encendo a televisión e está Alfonso Rueda decindo que lle metan
o exército a esta xente para garantir os servizos mínimos. Claro, así no queres que vaian para a
casa porque como encendan a televisión e fagan coma a min, van a pásalo ben feo, no. Eu penso
que eso así non é seriedade, no. Temos unhas medidas, as imos explicando e estamos traballando
no tema. O resto todo me parece un asunto que ademais, aí eu me enfadei moito ao ver estes
contrastes, no. E ante unha situación que está pasando agora aquí.
Eu a verdade non quería ser cómico, quería representar un pouco como se está tratando por parte
do PP o asunto.
E sobre a moción e a diferenza da nosa, seguro que o vai explicar agora perfectamente Olaia agora
cando a presente.
-Sr.Pita Breijo: só facer uns apuntes.
Fala o Sr.Castrillón desta crise, vostede sabe que esta crise non é só española, que estamos falando
dunha crise a nivel mundial. E vemos por exemplo, a EEUU cunha inflación record que non se
recorda en máis de 40 anos de historia, incluso superior que a media europea ou española, no.
Estamos nunha crise que é cíclica que sexa polo tema enerxético, e bueno, ante eso o goberno
español pois xa actuou, tomaronse as medidas e incluso o que di vostede, que se foi de xira Pedro
Sánchez por Europa. Foise, pero foise a traballar.
En cambio o Sr.Feijoo, eu non sei se trouxo algo en limpo. Eu creo que aquí non se soubo nada de
ningunha medida. O único que, o que decía, en Canarias, Baleares, bueno, nos sitios moi turísticos.
Bueno, anunciouse algunha medida dende a Xunta. No DOGA está claro que non saiu nada
publicado, estamos á espera, levamos semanas esperando, os sectores agrícolas, gandeiros, e
pesqueiros estamos á espera de que se publiquen cousas no DOGA, articulen e que se poida ver a
letra pequena desas cousas, no. Estamos vendo que dende a Xunta se toma esta crise de perfil,
vendo pasar, e o que decía o noso compañeiro, Alfonso Rueda, pedindo o exército para as rúas.
Bueno, nós estivemos tamén coa plataforma do sector do transporte no Río do Pozo e bueno, o que
nos chega é que a Xunta ten que facer algo e non se fixo nada. Entonces pois bueno, tomar a crise
de perfil e pensar e botar os balóns para o estado, no.
Esperemos que se faiga algo, vale. Grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, a verdade é que somos coñecedores de que a crise non é só en
España, por eso lle decía eu, que hai outros países que tomaron decisións en tempo e forma, que
non esperaron 3 semanas. Eso é un pouco o que lle estamos decindo hoxe aquí tamén. Ademais
que cremos que hai que ir noutra liña. Tamén o repetín antes. E despois creo que teñen poucos
5191
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

recursos para rebatirnos este tema porque só lles preocupa meterse coa campaña que fai o
presidente. Claro, porque debe ser que deixou os traballos ben feitos. E que ten ordenado o tema.
E despois non me pode decir que na Xunta non son áxiles. Porque cando o tema da pandemia, das
axudas foron áxiles, rápidos e as solicitudes se resolvían rápido e á xente se lle resolvía moi rápido
o seu problema. Entonces ese problema á Xunta non lle poden achacar, podémoslle achacar un
pouco ao goberno de España que na axuda mínima vital pois moitas familias están esperando
aínda hoxe que lles chegue. Eso si que habería que velo e darlle unha voltiña. Pola nosa parte nada
máis. Soamente lles pido reflexión co que se está a vivir nestes momentos e que creo que como
ben dixo antes o Sr.David que estiveramos falando para facer unha conxunta, é imposible, poder
facela, que a min me gusta dialogar e intentar chegar a acordos pero é imposible coas propostas
que fai vostede e se non quere renunciar a ningunha delas. E cando vostede non quere implicarse
en pedirlle ao seu goberno que actúe, coa comarca, con Ferrol, con Narón e con todos os concellos
da nosa volta. Por eso que non podemos chegar a acordos por eso. Pero a verdade é que creo que o
diálogo é importante. É importante o diálogo e despois cada un estará as súas consecuencias. Pero
bueno, neste caso eu pido reflexión, que votemos a favor porque creo que o necesitamos polo
interese xeral de todos. Nada máis e moitas grazas.
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
18 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA ÁS ACTUACIÓNS QUE
DEBEN IMPULSAR OS GOBERNOS GALEGO E CENTRAL PARA MITIGAR O
IMPACTO DO MEDRE DISPARADO DA INFLACIÓN NA SOCIEDADE E ECONOMÍA
GALEGAS.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: O Grupo Municipal do BNG do
Concello de Narón presenta para o seu debate en pleno a seguinte moción.
Exposición de motivos:
Galiza, a súa economía e a súa sociedade, sofre a agudización dunha suba de prezos sen
precedentes nas últimas tres décadas e que, aínda que agravada pola guerra de Ucraína e o impacto
na comercialización do gas ou do cereal, xa se viña producindo durante o 2021 e os primeiros
meses de 2022.
A inflación é un fenómeno económico que se manifesta no incremento global do prezo dos bens e
servizos dun país. Isto provoca unha perda xeneralizada do poder de compra do diñeiro no tempo.
Por tal motivo, coñécese como o “imposto dos pobres” porque, cos mesmos cartos, podemos
enfrontar menos pagamentos e isto prexudica especialmente ás persoas máis vulnerábeis e con
menos recursos. É, polo tanto, un problema económico e social de primeira orde.
A taxa de inflación interanual en Galiza no pasado mes de febreiro foi do 8% e, outro mes máis,
supera a rexistrada no conxunto do Estado (7,6%). Isto quere dicir que en febreiro de 2022 as
galegas e os galegos eramos un 8% máis pobres que un ano antes. Así, por exemplo, a
electricidade subiu no estado español un 111,5% no mes de febreiro con respecto ao mes de
febreiro do ano pasado. O diésel subiu un 29% e a gasolina un 25,9% con respecto a febreiro do
ano pasado. A bombona de butano nunca custou tanto: pasou dos 13,3 euros hai un ano a 18,63 €
agora (un 40% máis cara). Porén, non subiu só a enerxía, tamén o fixeron os alugueiros ou algo tan

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
básico coma os alimentos (segundo a FAO o prezo dos alimentos a nivel mundial está no seu nivel
máis alto dos últimos 60 anos).
A suba xeneralizada de prezos que estamos a vivir non está provocada por unha única causa. Son
varios os elementos que están a provocar esta situación. A guerra agrávaa, mais a situación xa viña
de antes e a pandemia tampouco explica todo. Vivimos ademais un contexto de escaseza de
materias primas, problemas de subministro a nivel mundial, perda do control público sobre
sectores clave como a enerxía, etc. O máis importante é que a suba de prezos está condicionada
por decisións políticas, que poden empeorar ou aliviar os seus efectos. Polo tanto, hai marxe para
actuar e evitar que as maiorías sociais paguen esta crise mentres grandes empresas como as da
banca ou as eléctricas multiplican beneficios.
En outubro de 2021 a Rede Galega Contra a Pobreza facía público o seu informe anual respecto
de 2020 e sinalaba como xa entón 694.367 persoas, o 25,7% da poboación galega, estaba en risco
de pobreza ou exclusión social e estes datos aínda non reflicten o impacto total da pandemia polo
que a situación que estamos a vivir van empeoralos. Ademais, en Galiza agrávase o impacto polo
peso do sector pesqueiro e agro-gandeiro, por termos moitas industrias electrointensivas, depender
do comercio por vía marítima e estrada, polas carencias históricas en transporte público, pola
dispersión poboacional, pola estafa das peaxes... e sobre todo porque desde a Xunta e desde
Madrid toman decisións contrarias aos nosos intereses, como rebaixar os impostos a quen máis
ten, permitir os privilexios do lobby eléctrico ou incrementar o gasto militar no lugar de atender
outras necesidades.
A situación é insoportábel e non podemos permitir que goberno central e Xunta sigan de brazos
cruzados. É necesario, a medio e longo prazo, impulsar un cambio estrutural na nosa economía que
nos faga máis resistentes a este tipo de situacións, mais é hora tamén de tomar medidas urxentes
para que non haxa un empobrecemento drástico e non se pode agardar semanas para actuar.
É por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego de Narón somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo
a adopción dos seguintes ACORDOS:
1. Demandar do goberno central a intervención inmediata no sector enerxético para controlar os
prezos da electricidade e do gas, recortar os beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica
galega, medidas urxentes para a contención da crise da industria electrointensiva a través dunha
tarifa estábel que garanta prezos máximos a medio prazo e a prohibición os cortes das
subministracións básicas de forma permanente.
2. Demandar do goberno central a baixada selectiva do IVE dos alimentos básicos, os produtos do
mar, de hixiene persoal e feminina, o transporte público, a electricidade e o gas.
3. Demandar do goberno central o Incremento das pensións e dos salarios máis baixos até o 60%
do soldo medio actual.
4. Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a redución temporal das peaxes, dos
impostos sobre hidrocarburos e doutros custos que afectan ao transporte así como a rebaixa dos
prezos dos títulos de transporte público, tanto ferroviario como por estrada.
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5. Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a protección do sector agro-gandeiro e
marítimo-pesqueiro evitando a venda a perdas, impulsando a compra pública de pensos para
garantir a subministración e impulsando axudas polo incremento dos custos de produción,
singularmente enerxía e combustíbeis.
6. Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a revisión impositiva para unha fiscalidade
xusta e redistributiva que compense a perda de poder adquisitivo dos sectores máis vulnerábeis
contemplando no IRPF a inflación e revisando os principais impostos para que pague máis quen
máis ten e se distribúa a riqueza.
7. Demandar do goberno central a actualización do Ingreso Mínimo Vital e da Xunta de Galiza a
reforma da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza para garantir a
compatibilidade e complementariedade da Renda de inclusión social de Galiza (RISGA) co
Ingreso Mínimo Vital (IMV) así como axilizar e facilitar a súa tramitación.
8. Demandar do goberno central a intervención pública no mercado da vivenda para facilitar o
acceso da xente nova e as rendas máis baixas poñendo a disposición da Xunta as 2.735 vivendas
da SAREB para se empregaren como vivendas sociais.
9. Demandar do goberno central a revisión á alza das bolsas e convocatorias extraordinarias para
protexer o estudantado máis afectado.
10. Demandar da Xunta de Galiza o compromiso de non reducir as partidas de igualdade dos seus
orzamentos, incrementar a contía das axudas de violencia machista conforme o IPC e aprobar sen
máis dilación o Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais cun orzamento e
calendario específico de desenvolvemento.
Narón, 22 de marzo de 2022
OLAIA LEDO DÍAZ
Voceira do BNG de Narón

E visto o ditame favorable por maioría, con 1 voto a favor do BNG e 3 abstencións (1 TEGA,
1PP, 1 PSdeG-PSOE) da Xunta de Portavoces de data 28-03-2022, a súa presidenta propón ao
Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sra.Ledo Díaz: ben, presentamos estas medidas e fixémosvos chegar un documento que levamos
traballando meses dende o Bloque Nacionalista Galego e que se debatiron en todas as asambleas
locais, fixémolo os que estamos na executiva nacional porque cremos que se poden facer medidas
de aplicación inmediata. Faciamolo vendo que tiñamos a inflación ao 6%, inicial este ano.
Logo este mes co inicio da guerra é verdade que pasamos ao 8% e hoxe estamos no 9,8% que é a
inflación, ben, significa que todos e todas somos máis pobres que hai un ano, que é o mesmo. Que
50 euros hoxe equivalen ao mellor a 20 o ano pasado con todo o que estamos a pagar. Esto non é
menor, esto non chegan as medidas que presenta o goberno español, son medidas pero aínda de
aplicarse serían claramente insuficientes e ademais estamos en contra de moitas outras cousas que
se están a facer e que por certo nos dan certo medo. E nós non cremos nas medidas que sexan
parches, nós si que cremos que por exemplo, hai que baixar impostos nas gasolinas … e poño un
exemplo, se en vez de darnos 20 céntimos por litro a todas as persoas que vivimos neste estado que
o que pode parecer unha medida positiva e hoxe xa hai gasolineras no estado que están subindo 30
céntimos as gasolinas, ao final é sempre enriquecer aos mesmos.
Por eso hai que aplicar outras medidas. Non decir “ímosvos a dar isto” porque ao final terminan
beneficiándose os/as de sempre.
E vouvos decir unha cousa, que claro, dentro desta caricatura que se quere facer do Bloque
Nacionalista Galego e o cal é mentira porque nós o que facemos é traballar polo benestar de todos
e todas vouvos decir unha cousa: preocúpanos moito a falta de soberanía de España, moitísimo. E
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é unha demostración porque o estado español é un estado independente e a semana pasada tivo que
pedirlle a Unión Europea, por certo, aínda non lle contestou si na excepcionalidade ibérica que por
favor lles deixara cultivar nas terras que se nos obriga a ter sen producir para poder recibir axudas
do PAC para poder plantar cereais porque nin tan sequera temos soberanía alimentaria. Eso está
pasando no estado español por non ter soberanía e por chegar a acordos, un día o Sahara para que
logo,….bueno supoño que aí hai acordos co socialdemócrata Biden para … o gas e os cereais que
EEUU está facendo aquí unhas situacións estratéxicas riqueza de todo esto e preocúpanos todo
esto. Preocúpanos que nos volvan falar da tarifa eléctrica galega.. eu pídollos e estou falando da
Xunta de Portavoces, eu pídolles, que miren o que significaría a tarifa eléctrica galega e como
estados, como Alemania, que debe de levar décadas gobernando o comunismo nel e aplica estas
medidas nas rexións produtoras, pagan menos polo recibo da luz ca nosoutros. Porque se falamos
da excepcionalidade ibérica, que problema ten o estado español en facer unha excepcionalidade
galega? Ou dende cando temos que pagar todos no mercado maiorista? Ou sexa, por que temos
que pagar o prezo da luz máis caro de todas as enerxías que hai? E poñemos un exemplo práctico
neste caso: agora imos todos a un bar e hai quen pide un auga mineral sen gas, hai quen pide 2
cañas, hai quen pide un café con leite e hai quen pide un whisky de 50 anos, non vou dar a marca,
etc.etc. e a todos lles cobramos polo prezo do whisky. Eso é o que está pasando no estado español
coa luz pero é máis, a Galiza se lle paga polo transporte e pola contaminación que xeran a enerxía
que se xera aquí. E hai outro problema na Xunta de Galicia, por exemplo. Falamos agora da luz. E
do que estamos pagando todos e todas e hai unha serie de encoros que van a caducar nuns anos e
en vez de coller esas concesións que pasen a pública se está falando de volver a ofertar empresas
como se aquí non puidera haber empresas públicas de enerxía, tampouco pedimos nós dende a
tarifa eléctrica que pide o Bloque Nacionalista Galego, e non é tampouco empresas públicas de
enerxía haina en Francia, haina en Italia, por certo, Endesa, pertence a unha empresa pública
italiana de enerxía. E entre as 3 empresas de enerxía maioritarias do estado español se embolsaron
o ano pasado 6.500 millóns de euros de beneficio, pero hai outro problema: como a nós nos cobran
a enerxía máis cara pero saben que a enerxía hidraúlica é das máis baratas, para sacar aínda por
riba máis beneficio en verán valeiraron os nosos encoros. Eu que polo meu traballo teño que
recorrer este país, pódovos asegurar unha cousa: este inverno non choveu, Ourense vai ter e
verémolo nas noticias, a provincia de Ourense verdadeiros problemas e aquí anima aínda que a
pataca de Ourense, aínda que aquí podamos plantala xa, e de Coristanco, imos a ter un problema
porque os encoros seguen valeiros.
E xa pasou o inverno. Empezan os meses de calor. Eses problemas pasan por non ter soberanía. E
eses problemas pasan por non aplicar as medidas senón o que é ao final beneficia aos de sempre.
Nós si que pedimos cousas como revisión do imposto de sociedade porque non todas as sociedades
son iguais. Hai sociedades de beneficios moi altos e hai empresas pequenas como pasa na maioría
deste país, que están pagando por uns impostos abusivos. Todo eso hai que contemplalo, hai que
comprobalo.
E cando a inflación, que se chama o imposto dos pobres porque ao final nos afecta a todos e todas,
e porque nos custa moitísimo poder facer outras cousas e cada vez que enchamos o depósito, cada
vez vai ser máis caro e con estas medidas que fai o goberno vese que vai seguir sendo así, e hai
que facer medidas de impulso económico que no se aplican.
Falaba da luz. Seguimos a reclamar ese 4% porque a luz a día de hoxe é un ben indispensable tan
indispensable como comer. Necesitamos encender a luz todos os días, ou para traballar, ou cando é
inverno, para vestir aos nosos nenos e nenas e levalos á escola, precísamolo. Precisamos que se
aumente o salario mínimo.
Mirade, en Galicia hai 40 anos, o produto interior bruto, bueno por certo, parto de que somos os
que menos débeda teñen, ( mo pasaron agora): somos a quinta comunidade con maior débeda do
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estado español, claro, se miramos os datos per cápita ou por pib varía, pero non é a que menos
débeda ten nin por asomo.
Nós pedimos que a Xunta de Galicia aplique medidas, pero que cambie a lei, como se fai noutras
comunidades que o ingreso mínimo vital e a Risga sexa compatible. Eses 30 euros subidos de
salario mínimo, non é nada. Non é nada porque esa xente ten moitísimo menos poder adquisitivo e
moita máis pobreza, que hai un ano. En Galiza a maior parte da clase traballadora gana menos de
20.000 euros ao ano. E aquí anunciaron que é verdade, que a Xunta ía rebaixar impostos no IRPF ,
que nós sempre falamos do imposto da riqueza e que sempre se vai ao IRPF. Correcto. Pero que o
fixeran de tal maneira, que esas persoas que ganan menos de 20.000 euros, ao beneficio que
obteñen son 20 euros, e os que ganan 60.000 euros o beneficio que teñen son 500 euros. Non 60,
eh. Que facemos a parte proporcional. As persoas de 20.000 euros corresponderianlle cento e pico.
Se está redistribuindo mal a riqueza. Tanto coas medidas da Xunta de Galicia como nas medidas
do goberno español. Hai moitísimas medidas que se poden aplicar, que deberían de aplicarse.
Pero a nós o que nos preocupa e por eso viña o do principio, é anunciar a bombo e platillo, porque
se nos obriga dende fóra, a subir ata o 2% do produto interior bruto do estado español, os
orzamentos en defensa. Eso implica 13.000 millóns de euros máis para Defensa. Se sumamos o
que se destina a I+D, a compra de tal…. Son 22.000 millóns de euros. Eso é máis, 3 veces máis
que o gasto total se xuntamos o que inviste en Sanidade e Educación o estado español e 5 veces
máis do que inviste o estado español en gasto social e en ingreso mínimo vital. Eso que se está
ofrecendo hoxe no goberno de España para que apliquemos as medidas, medidas que non son
gratis porque nos van a vir devoltas doutra maneira.
Nós pedimos que en Galicia haxa un centro de I+D tecnolóxico para almacenamento de enerxía e
pedímolo nas Pontes. Dende hai anos. E pedímolo para os fondos Next Generation que agora
queremos vender e explicar cando non sabemos nin sequera o que se vai facer con eles e nos fan
recortes por detrás a partir deses fondos Next Generation.
O que nós non queremos é que se teña que pedir unha vez máis que se poidan plantar cereais en
terras que se deberían poder plantar pero que está prohibido. Eso é o que nos debería de sacar as
cores a todos e todas e por eso nós pedimos medidas, moitas si, pero que son aplicables.
E igual que nos abstivemos por responsabilidade na anterior non entendemos e temos todo o
dereito a decir que non entendemos explicacións de 2x3 = 6 porque ás veces hai gobernos que se
din de esquerdas e aplican políticas de dereitas e eso non beneficia á dereita, beneficia a
ultradereita. E estámolo vendo. E iso é o que deberíamos de mirar e facernos mirar.
E por eso o domingo nos manifestamos. E por eso estivemos cos camioneiros, claro que si. E por
eso animamosvos, se queredes, a estar ou senon ides ata Compostela que vai haber unha
manifestación de bateeiros, unha das mulleres do textil, se imos a semana que ven vai haber folgas
no sector agragandeiro, etc. etc. porque é unha situación insostible. E nós o único que queremos é
que se apliquen as medidas necesarias. E non me lío máis porque vos dimos un documento que vos
podemos pasar a PDF e bueno, a día de hoxe temos todos e todas as militantes do Bloque
Nacionalista Galego e sabemos perfectamente o que estamos pedindo.
-Sr.Pita Breijo: boas de novo.
Bueno, repito o dito anteriormente, propuxeronse ós 2 partidos da oposición unha serie de medidas
a ter en conta para un acordo ante a situación da crise ucraína e dende a oposición é máis sinxelo
pedir rebaixas de impostos, incremento de axudas, máis gasto, pero bueno, para soster o estado de
benestar a recadación sabemos que é importante. E vimos dun período pandémico pola Covid 19
que esixiu ao goberno de España a acometer unhas medidas económicas moi costosas e que
resultaron conter a crise que se nos viña encima.
Cando o sistema económico estaba a responder estalou a guerra de Ucraína e somos conscientes de
que hai que tomar medidas para non conxelar o crecemento económico que se está a producir pero
unha cousa é tomar medidas para conducir a situación controlando a factura enerxética tanto a dos
combustibles coma a tarifa eléctrica que é a gran xeradora de todos os problemas que estamos a
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acontecer na actualidade e outra, promover medidas que ben podía ser o obxectivo de 4 anos de
orzamento completo.
Hai cousas nas que estamos de acordo, xa llo dixemos na Xunta de Portavoces, moitas xa se están
a facer e outras, xa sabemos que se conta avanzar dende o goberno socialista de España. Cremos
que a merca pública de pensos por exemplo, para garantir a subministración non é a solución para
o sector agrario nestes momentos de conflicto do transporte e estando tamén a lei de cadea
alimentaria recentemente aprobada en proceso de producir os primeiros resultados. Así como
outras medidas que se recollen na sua moción.
É importante que antes de propoñer medidas que se realicen e cuantifiquen todas xa que con tal
cantidade de medidas as contas non dan. Gustaríanos que nos demostrasen e cuantificasen tamén
de onde van vir os ingresos para facer fronte a todo o proposto para falar seriamente.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, imos a ser breves porque, Sra.Olaia, non nos trouxo nada novo na
súa proposta, na súa moción, é dicir, está solicitando e solicitamos nós antes. Polo tanto, teño
pouco que rebatir e pouco que decirlle.
A verdade é que como dixen antes as competencias que lle pertenece á Comunidade Autónoma
están realizadas, eses traballos, esas bonificacións nas correspondentes taxas que lles corresponden
e me parece que esto, como ben dixen antes, é un tema de consenso. Ao final con mínimas
diferenzas en discursos de querer desviarnos a outros temas que están fóra da moción, non temos
moitas diferenzas.
Polo tanto, nós ímonos abster por coherencia e porque entendemos que é prácticamente un copia e
pega da nosa moción, con distintas palabras con máis puntos, e facendo outras cousas distintas
pero ao final o que pedimos e concretamos é baixa de impostos que vostedes polo que vemos e
polo que acaba de decir tamén está de acordo en que se baixen os impostos. Que a gasolina e o
gasoil bonificando eses 20 céntimos o que está obrigando é que a ese sector e aos empresarios que
lles vai a restrinxir o seu negocio, que lles vai a prexudicar e que despois as petroleras son hábiles
e posiblemente eses 5 céntimos os teñan xa recuperados dende hai uns cantos días de cando
empezaron a negociar co goberno.
Creo que a liña é clara. É dicir, aquí se rebaixamos impostos veñen a favorecer a cidadanía de a pé
e despois aquelas comunidades autónomas que son parte do goberno de España están pedindo
tamén esa rebaixa de impostos porque eles asumen a parte que lles vai corresponder nos ingresos
que lles ten que enviar o estado que non lles vai poder enviar porque vai recadar menos. Polo
tanto, non lle podemos dar máis voltas. Creo que a realidade é esa, o queiramos vestir da forma
que o queiramos vestir. Pero esa é a realidade. Pola miña parte nada máis.
-Sra.Ledo Díaz: claro que podíamos chegar a acordos, de feito aquí houbo unha Xunta de
Portavoces e xa anuncio que non sei o resto pero nós a urxencia da moción do PSOE imos votar en
contra por coherencia e porque nos parece un insulto habendo 2 mocións que por certo, sabedes
porque volas presentamos con antelación que nós esta moción a tiñamos preparada o que pasa que
xa presentaramos dúas, tivemos que retirala etc.etc. e ao mellor chegou antes eh, que logo tal..
pero eu que non estou no concello todos os días, a vosa moción a min chegoume máis tarde que
esta que xa tiñamos preparada.
E ademais a nós se nos dixo na Xunta de Portavoces se estabamos dispostos a emendar e nós
dixemos que si, que por suposto que se podía emendar e intentar chegar a un acordo. E o que se
nos presenta é unha moción de casi 3 páxinas no que se supón que? Que retiramos e aceptamos
outra? e logo nos venden como urxente cando hai outras 2 mocións que son diferentes como na
exposición de motivos, diferentes aínda que hai puntos nos que chegar a acordo. Entonces, home,
eu que se rían, non sei….. que se rían das persoas e do tempo non nos parece.
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E claro, claro que estamos de acordo en determinadas baixadas de impostos e por certo, o que din
e o que acaba de decir David de “non hai diñeiro para todo”. E que non hai diñeiro para subir a un
2% o armamento, eso? O gasto militar, eso é o que debería ao mellor darlles vergoña. Porque o
Sahara ahora si ten unha decisión. Esa moción si, por exemplo, podía ser urxente porque era outra
temática pero bueno, a ela si que non se lles deu armas no seu momento, no. Se foi, se limpiou, e
aquí aspiramos a ser cidadás romanos como no imperio de Roma, sexamos da provincia que
sexamos e ataquemos e vaiamos en contra ao final da situación que vive cada provincia, neste caso
a Comunidade Autónoma.
Porque hai que decir unha cousa, Galiza dalle en impostos de 1.000 millóns de euros ao ano ao
estado español e devolvenlle 6.000 . Se é moi fácil facer as contas, eh. Así é moi fácil facer as
contas, claro que eses 4.000 unha parte é verdade, vai a armamento e agora está PSOE e Unidas
Podemos e entonces non o podemos atacar. O que estamos é preocupadas pola situación na que
quedamos a maioría deste país e hai que baixar máis impostos. O ive, o ive, veña vamos, pero é
que o Ive repercute sobre todas ás clases populares, hai que baixar o mes de servizos, na rebaixa
dos productos do mar por certo, recomendación da organización mundial da salud, da OMS, tamén
en elementos de hixiene persoal, no de hixiene feminina, por favor. Temos bens de primeira
necesidade, dende os 13 anos (podemos falar destas cousas, no, somos todos persoas adultas) nos
ven a regra e temos que usar productos que nolos poñen a un iva do 21% , neste estado goberne
quen goberne.
Ou outras medidas sociais como acabar coa violencia de xénero e investir. Nese documento tamén
pedimos eso. Maior investimento contra a violencia de xénero. Maior investimento porque eso
tamén nos deu vergoña. Que chegara o Partido Popular, con alegría cando falara de libertade ,
vivir’’’en Madrid e se dixera que se ía gastar 200 millóns de euros en políticas feministas. Non. E
se falou da violencia vicaria que non debía de existir etc.etc. cando se aprobou no Parlamento
Galego porque fixo unha lei da primeira palabra á última o Bloque Nacionalista Galego.
Preocúpanos moito a situación na que está o estado español, preocúpanos moito o problema deste
país e con populismos de uns e doutros non imos a solucionar nada.
-Sr.Pita Breijo: só quería decir que o partido socialista é un partido galeguista e a colación do que
falaba da tarifa eléctrica galega sabemos que Galicia dende que é gran xeradora de electricidade
pois ten un déficit enerxético, hai que telo en conta. Nosoutros tamén cremos na solidaridade
interterritorial e todas as materias primas e todas as fontes de enerxía, no.
E tamén comentar que bueno, que non cremos que é coherente que nos veña a decir o tema do
gasto militar. Parece que o BNG só está coa política da pancarta. A Sra. Ana Pontón antonte ou
onte estivo aquí en Ferrol decindo que o Sr.Pedro Sánchez que tiña que estar aquí porque o corte
de chapa que era máis importante que calquera outra cousa, no. O que me vai decir que está en
contra desta coherencia, no. Porque fala dun gasto militar, Navantia, bueno, eu non entendo nada
do Bloque senon é intentar quitar rédito dunha pancarta e bueno, non ten moito sentido.
E bueno, tamén decir da Xunta, estaba falando antes Germán de que hai que ser rápidos e baixar os
impostos. Home, claro que hai que ser rápidos, o que pasa que decir “vou baixar os impostos” non
é facelo, hai que facelo no DOGA, que é o que falamos. O viernes empezan a reducción dos
combustibles e estamos esperando aínda polos DOGAs de todas as reduccións de impostos que
fan. Nada máis. Grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ás veces queremos cariturizar e non nos damos conta que ao final facemos unha
caricatura de nós mesmas. Eu estiven nesas conversas no parador, nese café con toda a prensa e
houbo unha pregunta de que que lle parecía de que se tivera que atrasar un corte de chapa unha
semana por non poder estar presente e ela o que dixo é que o importante é que se quitara o veto
que en realidad existe na que tal da construcción civil e poder facer todos os barcos que se fagan.
Home, por suposto, pero é que ese barco non vai dentro dese 2% que se quere subir en armamento.
Aquí a coherencia temos toda a do mundo, deberían de revisar certas maneiras de facer política e
repito, defendan, defendan este país porque fai moita falla. Pero non só aquí cunha moción
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extraordinaria que en realidade non é.. senón no Congreso dos Diputados. Porque nós temos un,
eh, somos conscientes. Tamén somos conscientes de que imos a ter máis nas seguintes eleccións,
pero moito máis faríamos se os que están alí de galegos exerceran como tal. Porque nós cremos na
redistribución e en todos os pobos do mundo. E na soberanía. E nós como somos déficits en moitas
enerxías non só na eléctrica sabemos que temos que mercar gas e sabemos que temos que mercar
enerxía e mercamos. O que non pode é coller a nosa enerxía, o noso recurso que é o vento,
inzarnos de eólicos e que os beneficios acaben en Madrid. Eso é o que non se pode permitir,
porque eso chamase colonia. E en Galicia estamos fartos de ser unha colonia. Por moito que nos
queiran decir que valgamos menos. Porque estamos aquí para quedar como din as tanxugueiras. E
máis tarde que pronto o pobo gaña. E volvo a repetir. Eu creo no positivismo da vontade. E a
vontade mobe montañas e como ben este BNG non é ese que vostedes queren caricaturizar. Así
que vaianse preparando porque en breve haberá un goberno neste país que si que vai a arranxar
todas estas cousas como xa arregla cada vez que goberna nun sitio, por certo. Por certo. E outra
xente aquí vivindo de rendas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, NON
aprobou a moción transcrita:
TEGA: En contra 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: En contra 3
BNG: A favor 2
19º.-ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES
A/ MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE SOBRE O PLAN URXENTE DE
MEDIDAS ECONÓMICAS E SOCIAIS DE GALICIA DIANTE DA CRISE DERIVADA
POLA INVASIÓN DE UCRAÍNA.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: O Grupo
Municipal do PSdeG-PSOE, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida
resultar de aplicación, presenta diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN, en base á seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O PSdeG-PSOE vén de presentar un Plan urxente de medidas económicas e sociais. Trátase dun decálogo
de medidas co obxectivo de facer fronte á situación de emerxencia derivada da guerra de Ucraína e axudar
a paliar as súas consecuencias, sobre todo ás persoas e sectores máis afectados e ás persoas en situación de
vulnerabilidade. O custo da electricidade, do combustible e de materia prima de determinados produtos
descontrolouse porque Rusia é un dos principais provedores de gas e petróleo para Europa, mentres que
Ucraína é un dos principais produtores de cereais e aceite de xirasol. Se a este contexto se suman os
efectos negativos de dous anos de pandemia, aparece un horizonte escuro para a economía da que ameaza
a ansiada recuperación económica. Cómpre, polo tanto, actuar de maneira urxente, e, para iso, formúlanse
as seguintes medidas:
1.Redución das peaxes das autoestradas de titularidade autonómica. Baixada das tarifas nun 75%
para os profesionais do transporte e nun 50% para o resto dos usuarios. Impulsar que o Goberno de
España negocie coas concesionarias, nomeadamente a da AP-9, unha baixada similar nas autoestradas de
titularidade estatal.
2.Rebaixa nas taxas da ITV (competencia da Xunta de Galicia). Redución das tarifas da inspección
técnica de vehículos nun 75% para os profesionais do transporte e nun 50% de media, con carácter
progresivo, para o resto dos usuarios.
3.Plan de axudas dirixidas a autónomos e profesionais para compensar o aumento de custes do
transporte. Posta en marcha dunha liña de axudas urxentes para axudar a costear a alza dos combustibles
nos sectores da pesca, da agricultura e a gandería.
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Colaborar co Goberno de España para rebaixar a imposición sobre hidrocarburos, ben mediante a
actuación sobre o Imposto Especial de Hidrocarburos, ben mediante a aplicación dun IVE a tipo reducido.
4.Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible desvincular o prezo da enerxía
eléctrica para familias e empresas do prezo do gas, facendo posible unha rebaixa significativa do custe
da electricidade, así como demandar a redución das peaxes na rede eléctrica e de gas.
5.Identificación e impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os proxectos
estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética a baixo custe tanto para ámbito doméstico
como para o aprovisionamento industrial.
Impulsar desde a propia Administración autonómica un instrumento financeiro de participación e liderado
no desenvolvemento de proxectos estratéxicos.
6.Redución das tarifas portuarias nun 75% tanto no que se refire a Portos de interese xeral como aos
xestionados pola Xunta de Galicia.
7.Modificar os Orzamentos da Xunta de Galicia para aprobar un plan social de axudas ás familias máis
vulnerables, triplicando a partida orzamentaria dedicada ao bono social eléctrico, pasando de 1,9 a 6
millóns de euros, o que permitía incrementar de 5.000 a 15.000 o número de familias vulnerables
beneficiarias.
8.Reformulación da Tarxeta Básica da Xunta coa finalidade de incorporar nesta prestación ás familias de
persoas refuxiadas procedentes de Ucraína.
9.Demandar da Xunta unha redución no tramo autonómico do IRPF para aquelas persoas non
obrigadas a presentar a declaración da renda, pero cuxos ingresos si están suxeitos a retención e negociar
co Estado unha rebaixa paralela.
10.Que a Xunta, a través do IGAPE, habilite un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de
empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucraína. Colaborar coa rede exterior na
identificación de novos mercados para o aprovisionamento de cereais e outras producións que poden ver
interrompido o subministro a causa da guerra.
Por todo o exposto o PSdeG-PSOE, somete para o seu debate e a súa aprobación, se procede, a adopción
dos seguintes ACORDOS:
A Corporación Municipal do Concello de Narón.
1.Insta á Xunta de Galicia a poñer en marcha as medidas que son da súa competencia:
• Redución das peaxes autoestradas da titularidade autonómica
• Rebaixa nas taxas da ITV
• Impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os proxectos estratéxicos
dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética
• Redución das tarifas portuarias nun 75%
• Aprobar un plan social de axudas ás familias máis vulnerables
• Reformulación da Tarxeta Básica da Xunta
• Redución no tramo autonómico do IRPF
• Habilitar un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de empresas afectadas polo
peche de mercados en Rusia e Ucraína
2.Insta ao Goberno do Estado a adoptar as seguintes medidas da súa competencia:
• Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible unha rebaixa
significativa do custe da electricidade
• Redución das tarifas portuarias nun 75%
• Rebaixar a imposición sobre hidrocarburos
• Impulsar unha baixada nas autoestradas de titularidade estatal, nomeadamente a da AP-9
Narón, 31 de marzo de 2022
José David Pita Breijo
DNI: 32683815X
Voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE
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VOTACIÓN DA URXENCIA.- O Concello Pleno, por maioría, con 2 votos en contra do BNG e
19 votos a favor (10 TEGA, 6 PP, 3 PSdeG-PSOE), aprobou a urxencia de tratar a moción
transcrita.
DEBATE
-Sr.Pita Breijo: grazas. Vou ser breve. Creo que está todo dito pero bueno, a nosa moción non
debería quedar en menos que as demais.
Traemos a este pleno esta moción que reflexa fielmente as necesidades que o país ten actualmente
e que cremos que serán boas para o conxunto da cidadanía, como ben poden apreciar traemos
deberes tanto para o Estado como para a Xunta, para que non digan que non pedimos nada ao
partido socialista.
Catro medidas para o goberno como son a regulación do mercado eléctrico para rebaixar o custo
da electricidade, reducción das tarifas portuarias, rebaixa á imposición dos hidrocarburos e máis
baixada para a AP-9, a cal xa se reduciu as peaxes durante o ano 2021.
Pero as medidas teñen que vir da man e por iso pedimos a Feijoo ou ao Partido Popular de Galicia
ao que lle corresponda agora mesmo na nosa comunidade autónoma, medidas que acompañen as
do estado. Falase de medidas pero non concretan nin executan no diario oficial ningunha, ou non
traballan ou non o van a facer. Pedimos reducción das peaxes autonómicas como fixo o estado,
reducción das itvs en Galicia, plan de axudas aos aoutónomos e profesionais deses cartos que
viñeron do covid ou co 57% dos hidrocarburos ou cos case 300 millóns de euros que lles ingresou
hoxe o estado, plans de autosuficiencia enerxética, reducción das tarifas portuarias para sempre,
aprobación de axudas ás familias vulnerables, reformulación da tarxeta básica da Xunta, reducción
do tramo autonómico do IRPF e habilitar avais para as empresas afectadas pola guerra de Ucraína.
Pedimos pouco para todo o que poderían chegar a facer, como así está a facer o Estado. Sería unha
hipocresía pedir ao estado e vostedes quedarse de mans cruzadas, como así levan facendo durante
anos no sector industrial, gandeiro e pesqueiro da nosa comunidade autónoma.
Por favor, collan o timón do goberno da Xunta para pasar a tempestade que nos está tocando vivir,
e díganlle ao Señor Feijoo que se vaia para Madrid pero que deixe a un capitán antes de que o
barco afunda. Moitas grazas.
-Sra. Ledo Díaz: ben, brevemente. Nós imos a absternos tamén nesta moción. Se piden só medidas
para a Xunta de Galicia, así lido en diagonal e cremos que de quen ven pois podería facer
propostas tamén para o Estado. Simplemente decir unha máis: teñen aí o documento coas nosas
propostas que nos parece moi insuficiente o enunciado esta semana do aumento do 15% do ingreso
mínimo vital e maís aínda porque se vai aprobar só con 3 meses, non entendemos. Parécenos
inxustificado que se faga un aumento do ingreso mínimo vital e dentro de 3 meses se volva a
rebaixar. Se nos poden explicar eso tamén o agradeceríamos e habería que subir as pensións non
contributivas sobre todo e os salarios no, nas condicións nas que estamos que repercutiría
directamente. Por certo o goberno do Estado.
E vou decir só outra cousa, porque antes falouse das escolas infantís da Xunta de Galicia e que nos
estamos en contra desa proposta mentres todas as escolas infantís non sexan públicas porque ao
final o que están é garantindo e pagando o servizo a escolas privadas cando en realidade
deberíamos de apostar pola igualdade e por servizos de calidade dende a educación pública como
se fai noutros países donde o benestar está garantido como pode ser Dinamarca ou Suecia, bueno,
se xa falamos de Finlandia ou mesmo Noruega ou un pouquiño máis abaixo. Entonces poderíamos
falar de moitas cousas das que se dixeron, pero bueno, aquí están.
6191
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, referente a esta moción que presenta o grupo socialista, parécenos incrible que un grupo de
goberno no Concello de Narón presente as súas mocións deste tipo por urxencia, cando o tempo
que hai que se está vivindo esta problemática no país, no.
Centrándonos na moción, páreceme incrible que o partido que ten responsabilidades de goberno en
España, na Deputación da Coruña e no concello de Narón, teña o valor de pór por escrito as
propostas que veñen nesta moción e presentalas ao pleno. Sinceramente.
Vostedes son conscientes da que está caendo nos fogares dos cidadáns de Naròn e en xeral nos de
toda Galicia e España?.
Propoñen uns acordos coma se vostedes non tivesen responsabilidades de goberno e que as
decisións as toman outras persoas. Vostedes poñense para a foto e despois se olvidan, poñen a
cortina e ímonos para casa. A responsabilidade é doutros.
Non señores. Vostedes teñen responsabilidade de goberno neste concello, en Madrid e na
Deputación da Coruña. Por non falar doutros estamentos.
Os gobernos son elixidos para gobernar, e gobernar e tomar decisións non é para bloquear e xerar
dificultades aos cidadáns.
Non se pode mirar para outro lado ante unha situación límite como se está vivindo.
Se nos centramos no que ocurreu no último mes, sin falar como xa debatimos nas mocións
anteriores, o incremento de prezos do mes de marzo ten que ver principalmente coa electricidade
e co transporte polo aumento dos prezos nos produtos petrolíferos, o que repercute tamén no custo
dos alimentos.
España leva meses vivindo as consecuencias dunha política enerxética irresponsable, que os
cidadáns están notando nos seus petos:
- No prezo da luz
- No prezo dos carburantes
- E, por conseguinte, en toda a cesta da compra.
O Goberno carece dunha estratexia que permita garantir a familias, pemes, autónomos e a todo o
tecido empresarial e industrial un prezo eléctrico estable e, polo tanto, que evite que sigamos a
bater en España máximos históricos e subidas descontroladas que parecen non ter límites.
Ante a falta de iniciativa do Goberno central, a Xunta actuou de forma áxil no marco das
competencias autonómicas e xa aprobou un paquete de medidas para paliar as consecuencias da
alza de prezos e achegar liquidez ás empresas.
Como lles dixemos nas mocións debatidas nos puntos anteriores e que vostedes parece que non se
queren enterar.
Sobre as actuacions do goberno de España na nosa comarca temos exemplos claros de falta de
compromiso e debemos saber tomar decisións.
A situación da térmica de As Pontes é o mellor exemplo do caos que supón a denominada
transición enerxética levada a cabo polo Goberno.
- Decreta o peche dunha central que podería estar activa ata 2038, mentres países da nosa contorna
abren térmicas de carbón.
- Ante a crise enerxética e a falta de estabilidade do sistema vense obrigados a reactivala.
- Malia a reactivación, proseguen cos trámites para o seu desmantelamento.
A descoordinación, a falta de certezas e a ausencia dunha estratexia rigorosa en materia de política
enerxética é absoluta e moi preocupante en termos de país.
Esas decisións prexudican directamente a empresas do noso entorno falemos de Megasa, Alcoa e
dos cidadáns en xeral.
O retraso na construcción das fragatas F110 para a Armada Española. Un orzamento que está
aprobado dende o ano 2018 e que estamos no ano 2022 e o que viñeron foi facer 2 ou 3 fotos as
ministras a Ferrol para decirnos que ían a empezar as fragatas. A día de hoxe todavía non
empezaron. Por eso que nos parece lamentable e triste ademais. Parécenos que estamos casi
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vacilando, no. Eu creo que esto é moi serio. Creo que esto é moi serio. E creo que temos que
empezar a actuar en consecuencia ao que necesita o noso país. E falamos de país, falamos de
Concello de Narón tamén.
E agora voume referir ao grupo maioritario deste Pleno. Aquí hai que poñerse sempre de lado, é
dicir, si votan en contra cando prexudican directamente a Narón. Porque temos unha empresa
Megasa, temos os polígonos, temos moita actividade que depende do que faiga o goberno de
Madrid, tamén o goberno da Xunta, eh, e tamén o goberno da Deputación, e resulta que o grupo
maioritario pasa olímpicamente. Non vaia a ser que a vostedes lles pase como lles pasou hai 2
meses ou 3, non me acordo da fecha exacta, cando presentamos unha moción polo tema do ciclo
da auga, recordanse? Que votaron en contra. Non tardaron un mes en pedirlle axuda para que
xestione a depuración en alta co Concello de Ferrol e vostedes non se poñan de acordo, non
tardaron nin 1 mes, esa é a forma de gobernar do equipo maioritario de Narón. Esa é a realidade.
De verdade que entristece ver estas reaccións e estas formas de gobernar. Os veciños de Naron non
merecen esto, eh, non merecen esto.
Sr.Pablo, creo que vostede ten que dedicarse a cuidar as súas obras, eh, ten que dedicarse a cuidar
as súas obras. E xestione con Fenosa o que non dá xestionado para que conecte as depuradoras que
non é capaz de xestionar. Non fale no Pleno cando non ten a palabra, xestione con Fenosa o que
ten que xestionar. Un exemplo, eh. Que lle poido decir uns poucos máis. Que llos irei dicindo. Xa
vexo que vai falar, entonces imos e empezar a falar deso tamén.
Moi ben. Moitas grazas.
-Sr.Pita Breijo: eu por rematar xa as miñas intervencións, decir que bueno, que en todo momento
buscamos o diálogo, o consenso, a posibilidade de chegar a un acordo para medidas e propostas,
díxosenos que no pero bueno, tampouco somos menos para poder levar para diante a proposta e
acordos nos que cremos e traemos para acordar.
E bueno, o que dixo do Sr.Castrillón, por fin dinnos que é un crise enerxética como ben dixo
agora. Está claro que a crise enerxética é producida polos prezos da electricidade e máis dos
combustibles que bueno, que esperemos que sexa cíclica como normalmente é e que se recupere
todo a situación normal do IPC .
Nós o único que pedimos aparte de pedir ao estado, que ven que non temos medo en solicitar ao
goberno español e que a Xunta que aposte, que diga que vai facer. E que o plasme nun DOGA e
que podamos avalialas, as medidas, no. Por exemplo, pódolle poñer a Diputación da Coruña que
non se puxo de perfil, apostou por dar axudas directas aos transportistas para combustibles, aos
pescadores, todo o contrario ao que fai o goberno autonómico, no. Entonces bueno, esperemos que
se tome nota e que se teñan en conta e que se tomen como iniciativas do partido. Moitas grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: vou intentar ser breve, eh. Porque creo que é un debate interesante e
necesario ademais. Creo que é necesario.
Ao que se refire á Xunta, Sr.David, eu creo que a Xunta fixo o seu traballo. É dicir, estivo reunido
cos transportistas, estivo reunida coa xente do mar, estivo reunida con todos aqueles colectivos que
lle pediron acercarse e reunirse.
Co colectivo de transportes vai haber varias xuntanzas donde a Xunta lles vai a axudar a facer
propostas e facerllas chegar ao goberno de España. Como o representante do goberno de España
en Galicia, pois así o vai a facer. E creo que esa é a realidade.
E despois esperemos e desexamos, o problema é que ao presidente do goberno , Pedro Sánchez, xa
non se lle pode crer nada pero a min gustaríame poder crerlle que todo eso que anuncia que se
convirta en realidades. A pena é que posiblemente non sexa así, e que levamos 2 semanas de
retraso . E que imos a tardar como mínimo cunha pouca de sorte mes e medio ou 2 meses en que
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Europa, España e Portugal cheguen a acordo e que as axudas que van vir dese lado van vir moi
mermadas porque se vai ter que baixar impostos. E o problema é que como non solucionen esto
antes do mes de xuño, posiblemente en xuño haiba outro retoque importante a nivel da Unión
Europea polo tema da economía.
Entonces señores, creo que o goberno ten que … España ten que actuar. A Xunta nos seus
apartados actuou. Se ten que seguir traballando e modificando e axudando seguirao facendo
porque creo que é unha forma de traballar que teñen e despois referente ao goberno de Narón que
estades os 2 grupos, TEGA e o Partido Socialista, creo que a realidade dos veciños de Narón
necesitan máis implicación, máis xestión, e máis traballo porque vexo que as disculpas son sempre
esto non vai comigo, esto non teño con quen falar, hai que buscar con quen falar e hai que arreglar
os problemas que teñen os veciños. Eso é o que hai que facer.
Nós Sr.David, neste caso, temos que votar en contra porque creo que non é coherente nin é
razoable. Ademais as cousas que vostedes piden aquí á Xunta, estanse facendo todas e incluso
algunhas máis do que vostedes piden. Como son no tema da rebaixa nas taxas portuarias. Creo que
incluso nas rebaixas da tarifa da ITV pois a Xunta anticipouse a esta problemática porque se estaba
vendo a suba do IPC que se pechou o ano pasado e polo tanto, hai que tomar xa decisións
anticipadas para que o cidadá de a pé se beneficie desas decisións. E non esperar a que ocorran os
problemas para intentar solucionalos que despois é moito máis difícil e eso é o que se está facendo
dende o goberno da Xunta.
E é o que debía de facer o goberno local de Narón. Nada máis. Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, NON
aprobou a moción transcrita:
TEGA: En contra 10
PP: En contra 6
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2

B/ DAR CONTA DO INFORME DOS REPAROS EFECTUADOS POLA INTERVENCIÓN
MUNICIPAL E PRINCIPAIS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE
INGRESOS NO EXERCICIO 2021, EN CUMPRIMENTO DO ARTIGO 218 TRLRFL E
DO ARTIGO 15 DO REAL DECRETO 424/2017.. – Dase conta do seguinte informe:
ORGANO INFORMANTE: INTERVENCIÓN MUNICIPAL
ASUNTO: INFORME DOS REPAROS EFECTUADOS POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL E
PRINCIPAL ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS NO EXERCICIO 2021,
EN CUMPRIMENTO DO ARTIGO 218 TRLRFL E DO ARTIGO 15 DO REAL DECRETO
424/2017
DESTINATARIO: PLENO
Dona Mª del Pilar Canzobre Méndez, Interventora Xeral do Concello de Narón, en cumprimento do que se
establece no artigo 218 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), na súa redacción dada pola Lei 27/2013, do 27
de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, co seguinte tenor literal:
Artículo 218 Informes sobre resolución de discrepancias
“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente
de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente
sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá
elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que
tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos
formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.”
E, en cumprimento do que se establece no artigo 15 do Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se
regula o réxime xurídico do control interno nas entidades locais do sector público local, co seguinte tenor
literal:
“(…) 6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor
elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad
Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la
Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o
conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno
informe justificativo de su actuación.
7. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor
remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control externo autonómico
correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, en su caso, a la opinión del órgano
competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe de conformidad
con el apartado 4º de este artículo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos, debiendo acompañarse a la citada documentación, en su caso, los informes
justificativos presentados por la Corporación Local con independencia de la participación de otros
órganos de control en virtud del apartado 4 de este artículo.
8. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores deberán diferenciar de forma clara y
concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos interventores.”
emite o seguinte INFORME:
1. REPAROS EFECTUADOS POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL NO ANO 2021
No exercicio 2021, a Intervención municipal, salvo erro ou omisión involuntaria, emitiu un total de 208
informes de reparo (con e sen efectos suspensivos), dos cales 198 tiveron resolución ou acordo contrario
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aos ditos informes de reparo. O detalle é o seguinte, indicando expresamente no seu caso o carácter
suspensivo do mesmo, nos restantes casos o reparo non ten carácter suspensivo:
Nº

DATA

1

15/01/2021

2

20/01/2021

3

27/01/2021

4

27/01/2021

5

29/01/2021

6

29/01/2021

7

05/02/2021

8

05/02/2021

9

09/02/2021

10

12/02/2021

11

12/02/2021

12

15/02/2021

13

17/02/2021

14

22/02/2021

15

23/02/2021

16

24/02/2021

17

26/02/2021

18

02/03/2021

19

02/03/2021

20

04/03/2021

21

09/03/2021

DENOMINACIÓN
REPAROS ANO 2021
PRE15I00D (PRE/2/2021)
REC Nº 01/2021
FIS15I008 (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: novembro 2020
INT15I02M (PER/1/2021)
Nóminas xaneiro persoal funcionario
INT15I02O (PER/1/2021)
Nóminas xaneiro persoal laboral
FIS15I00F (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/1
FIS15I00G (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/3
FIS15I016 (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: decembro 2020
FIS15I017 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/4
AXU15I01A (SSO/505/2020)
Axuda financeira urxente
PRE15I01I (PRE/7/2021)
REC Nº 02/2021
INT15I06L (PER/60/2019)
Cese funcionario interino
FIS15I01S (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/7
(reparo suspensivo)

FIS15I01X (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: xaneiro 2021
FIS15I020 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/10
INT15I089 (PER/51/2021)
Nóminas febreiro persoal funcionario
INT15I08A (PER/51/2021)
Nóminas febreiro persoal laboral
ICO15I01U (ENS/23/2020)
Xustificación convenio colaboración CEIP
Virxe do Mar en materia promoción
educativa ano 2020
(reparo suspensivo)
ICO15I02R (ICO/8/2020)
Aprobación xustificación convenio 2020
Club Acordes Narón
FIS15I028 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/12
INT15I06D (PER/60/2021)
Nomeamento funcionaria interina por
acumulación de tarefas para o servizo
sociocomunitario
ICO15I038 (ENS/36/2020)

RESOLUCIÓNS/ACORDOS
Acordo plenario do 28/01/2021
(GOB15I01F)
IGA15I01G (FIS/2/2021)
RA do 26/01/2021
PER15I07Q (PER/1/2021)
RA do 27/01/2021
PER15I07R (PER/1/2021)
RA do 27/01/2021
INT15I03B (INT/1/2021)
RA do 29/01/2021
INT15I03D (INT/1/2021)
RA do 29/01/2021
IGA15I037 (FIS/2/2021)
RA do 09/02/2021
INT15I05G (INT/1/2021)
RA do 05/02/2021
SSO15I0EQ (SSO/505/2020)
R
concelleira
delegada
do
10/02/2021
Acordo plenario do 25/02/2021
(GOB15I03J)
PER15I0F5 (PER/60/2019)
RA do 15/02/2021
INT15I06V (INT/1/2021)
RA do 15/02/2021
RA levantamento RS factura Eibisa
Norte SL de xaneiro de 2021
(F/2021/643):
INT15I07R
(INT/1/2021)
RA do 22/02/2021
IGA15I056 (FIS/2/2021)
RA do 22/02/2021
INT15I07R (INT/1/2021)
RA do 22/02/2021
PER15I0IP (PER/51/2021)
RA do 24/02/2021
PER15I0IN (PER/51/2021)
RA do 24/02/2021
ENS15I02E (ENS/23/2020)
RA do 24/03/2021

RA do 04/03/2021

INT15I095 (INT/1/2021)
RA do 02/03/2021
PER15I0M3 (PER/60/2021)
RA do 04/03/2021

ENS15I02F (ENS/36/2020)

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Xustificación
convenio
colaboración
ANPA Galatea (CEIP Virxe do Mar) en
materia acción social ano 2020 (almorzos)
(reparo suspensivo)
PRE15I04D (PRE/12/2021)
REC Nº 03/2021
SEN15I006 (CON/37/2020)
Certificación
nº
1
obra:
“Acondicionamento exterior do ámbito do
plan especial de dotacións de Freixeiro”
FIS15I02H (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/14
(reparo suspensivo)

RA do 24/03/2021

22

11/03/2021

23

16/03/2021

24

17/03/2021

25

17/03/2021

FIS15I02I (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/17

INT15I0B8 (INT/1/2021)
RA do 17/03/2021

26

25/03/2021

27

25/03/2021

28

26/03/2021

29

29/03/2021

30

30/03/2021

PER15I0UF (PER/79/2021)
RA do 25/03/2021
PER15I0UJ (PER/79/2021)
RA do 25/03/2021
INT15I0CQ (INT/1/2021)
RA do 26/03/2021
INT15I0D8 (INT/1/2021)
RA do 29/03/2021
ENS15I02V (ENS/28/2020)
RA do 05/04/2021

31

06/04/2021

INT15I0C9 (PER/79/2021)
Nóminas marzo persoal funcionario
INT15I0CB (PER/79/2021)
Nóminas marzo persoal laboral
FIS15I02P (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/18
FIS15I02Q (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/20
ICO15I04P (ENS/28/2020)
Xustificación convenio colaboración CRA
Narón en materia promoción educativa ano
2020
(reparo suspensivo)
FIS15I02W (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/22

32

09/04/2021

RA do 14/04/2021

33

09/04/2021

34

13/04/2021

ICO15I052 (ICO/13/2020)
Aprobación xustificación convenio 2020
Club Balonmán Narón
FIS15I02Z (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: febreiro 2021
FIS15I035 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/24
(reparo suspensivo)

35

13/04/2021

36

13/04/2021

37

16/04/2021

FIS15I036 (FIS/5/2021)
Certificación nº 1 obra “Traballos de
colocación de bases de canastas na Pista de
Ferrerías”
FIS15I037 (FIS/10/2021)
Liquidación da compensación servizos
atención menores Centro Día Menores
Ferrol- Deputación A Coruña: 4º trimestre
2020
SEN15I007 (CON/64/2018)
Certificación nº 6 obra: “Ampliación da

Acordo plenario do 25/03/2021
(GOB15I05T)
CON15I0HX (CON/37/2020)
RA do 17/03/2021

INT15I0B5 (INT/1/2021)
RA do 17/03/2021

INT15I0DV (INT/1/2021)
RA do 06/04/2021

IGA15I0B2 (FIS/2/2021)
RA do 12/04/2021
INT15I0F1 (INT/1/2021)
RA do 13/04/2021
RA levantamento RS facturas
Metalux Galicia SAU (F/2021/1607,
F/2021/1608
e
F/2021/1609):
INT15I0FW (INT/1/2021)
RA do 20/04/2021
RA do 13/04/2021

IGA15I0BU (FIS/10/2021)
RA do 14/04/2021

CON15I0PV (CON/64/2018)
RA do 19/04/2021
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rede de saneamento no lugar de FerreríasPrados”
FIS15I03D (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/26
SEN15I008 (CON/74/2018)
Certificación nº 2 obra: “Actuacións a
realizar no Centro de Formación Irmás
Froilaz para a mellora da accesibilidade”
INT15I0GH (PER/119/2021)
Nóminas abril persoal laboral
INT15I0GI (PER/119/2021)
Nóminas abril persoal funcionario
FIS15I03L (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/28
(reparo suspensivo)

38

20/04/2021

INT15I0FW (INT/1/2021)
RA do 20/04/2021
CON15I0QU (CON/74/2018)
RA do 22/04/2021

39

21/04/2021

40

26/04/2021

41

26/04/2021

42

27/04/2021

43

27/04/2021

SEN15I00A (CON/37/2020)
Certificación
nº
4
obra:
“Acondicionamento exterior do ámbito do
plan especial de dotacións de Freixeiro”

CON15I0SD (CON/37/2020)
RA do 28/04/2021

44

30/04/2021

IGA15I0EB (FIS/2/2021)
RA do 03/05/2021

45

03/05/2021

46

06/05/2021

47

06/05/2021

48

10/05/2021

49

10/05/2021

50

11/05/2021

51

12/05/2021

52

19/05/2021

53

19/05/2021

54

20/05/2021

55

21/05/2021

IGA15I0E9 (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: marzo 2021
FIS15I03U (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/30
ICO15I069 (ICO/7/2020)
Aprobación xustificación convenio 2020
Agrupación Deportiva Santiago Apóstol
ICO15I06B (ICO/17/2020)
Aprobación xustificación parcial convenio
2020 Club Deportivo Narón
IGA15I0EK (CON/19/2021)
Expediente contratación “Subministración
de enerxía eléctrica ás dependencias,
servizo e instalacións técnicas deste
concello”: aprobación do expediente de
contratación
ICO15I06L (SSO/32/2020)
Xustificación
convenio
colaboración
Asociación BBTTA en materia promoción
social ano 2020
(reparo suspensivo)
FIS15I043 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/32
PRE15I07K (PRE/24/2021)
REC Nº 04/2021
FIS15I048 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/34
FIS15I049 (FIS/10/2021)
Liquidación da compensación servizos
atención menores Centro Día Menores
Ferrol- Deputación A Coruña: 1º trimestre
2021
ICO15I07A (ICO/25/2020)
Aprobación xustificación total convenio
2020 Club Atletismo Narón
ICO15I074 (ENS/33/2020)
Xustificación
convenio
colaboración
ANPA
A
BUXAINA
(CEIP
A
GANDARA) en materia acción social ano
2020

PER15I15D (PER/119/2021)
RA do 26/04/2021
PER15I15H (PER/119/2021)
RA do 26/04/2021
INT15I0GR (INT/1/2021)
RA do 28/04/2021

INT15I0HC (INT/1/2021)
RA do 03/05/2021
RA do 10/05/2021

RA do 10/05/2021

CON15I0X8 (CON/19/2021)
RA do 10/05/2021

SSO15I1SF (SSO/32/2020)
RA do 14/05/2021

INT15I0HZ (INT/1/2021)
RA do 11/05/2021
Acordo plenario do 27/05/2021
(GOB15I0AK)
INT15I0J9 (INT/1/2021)
RA do 19/05/2021
IGA15I0H0 (FIS/10/2021)
RA do 20/05/2021

RA do 24/05/2021

ENS15I03X (ENS/33/2020)
RA do 24/05/2021
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56

25/05/2021

57

25/05/2021

58

25/05/2021

59

27/05/2021

60

01/06/2021

61

02/06/2021

62

02/06/2021

63

03/06/2021

64

03/06/2021

65

04/06/2021

66

04/06/2021

67

08/06/2021

68

09/06/2021

69

14/06/2021

70

14/06/2021

71

15/06/2021

72

15/06/2021

ICO15I07K (ICO/20/2020)
Aprobación xustificación parcial convenio
2020 Sociedade Deportiva O Val
IGA15I0HB (CON/33/2019)
Factura contrato “Iluminación exterior
ornamental das rúas e prazas de Narón
durante as festas de nadal de 2019-2020”
INT15I0JQ (PER/154/2021)
Nóminas maio persoal laboral
INT15I0JY (PER/154/2021)
Nóminas maio persoal funcionario
FIS15I04D (INT/1/2021)
Informe
conxunto
Intervención
e
Tesourería aprobación e orde de
pagamento da factura F/2021/2742
SEN15I00G (CON/57/2019)
Certificacións nº 1, 2 e 3 obra: “Instalación
de parque infantil en O Val”
FIS15I04F (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/36
(reparo suspensivo)

RA do 26/05/2021

TES15I0QR (TES/11/2021)
Informe
conxunto
Tesourería
e
Intervención de ordenación de pagos da
P/2021/95
ICO15I08D (ICO/16/2020)
Aprobación xustificación total convenio
2020 Escuela Superior de Kárate de Narón
SEN15I00I (CON/74/2018)
Certificación nº 3 obra: “Actuacións a
realizar no Centro de Formación Irmás
Froilaz para a mellora da accesibilidade”
FIS15I04I (FIS/5/2021)
Certificación nº 1 obra “Traballos de
reparación cierre campo fútbol de San
Mateo”
FIS15I04N (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/38
ICO15I08E (SSO/27/2020)
Xustificación
convenio
colaboración
Asociación Gaikai en materia mocidade
ano 2020
SEN15I00Q (CON/72/2018)
Certificación final da obra “Reforzo de
rodadura en camiños rurais en Castro de
Abaixo, Río da Lousa, Igrexa-Vilar, San
Xiao, Vidueiros e outros”
SEN15I00P (CON/3/2020)
Certificación final da obra “Obras de
accesibilidade e reforma Rúa Mugardos”
FIS15I04V (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/40
IGA15I0JK (CON/33/2019)
Prórroga do contrato do subministro
“Iluminación exterior ornamental das rúas
e prazas do Concello de Narón durante as

CON15I141 (CON 42/2020)
RA do 01/06/2021

CON15I11X (CON/33/2019)
RA do 26/05/2021

PER15I1DV (PER/154/2021)
RA do 27/05/2021
PER15I1DX (PER/154/2021)
RA do 27/05/2021
INT15I0K9 (INT/1/2021)
RA do 02/06/2021

CON15I14G (CON/57/2019)
RA do 03/06/2021
INT15I0KF (INT/1/2021)
RA do 03/06/2021

RA do 04/06/2021

CON15I150 (CON/74/2018)
RA do 07/06/2021

RA do 04/06/2021

INT15I0KT (INT/1/2021)
RA do 08/06/2021
SSO15I25V (SSO/27/2020)
RA do 22/06/2021

CON15I17T (CON/72/2018)
RA do 15/06/2021

CON15I17S (CON/3/2020)
RA do 15/06/2021
INT15I0LX (INT/1/2021)
RA do 15/06/2021
CON15I19B (CON/33/2019)
RA do 23/06/2021
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73

16/06/2021

74

16/06/2021

75

21/06/2021

76

22/06/2021

77

22/06/2021

78

22/06/2021

79

28/06/2021

80

29/06/2021

81

29/06/2021

82

29/06/2021

83

01/07/2021

84

02/07/2021

85

08/07/2021

86

09/07/2021

87

13/07/2021

88

14/07/2021

89

15/07/2021

90

16/07/2021

91

16/07/2021

92

20/07/2021

festas de Nadal 2019-2020 e 2020-2021”
(reparo suspensivo)
ICO15I096 (ICO/11/2020)
Aprobación xustificación total convenio
2020 Club Tenis de Mesa Cidade de Narón
ICO15I099 (ICO/14/2020)
Aprobación xustificación parcial convenio
2020 Club Cidade de Narón
FIS15I04Z (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: abril 2021
FIS15I051 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/42
INT15I0MT (PER/192/2021)
Nóminas xuño persoal funcionario
INT15I0MP (PER/192/2021)
Nóminas xuño persoal laboral
INT15I0NC (ALC/68/2021, ALC/71/2021
e ALC/72/2021)
Indemnización
gastos
membros
corporación pola asistencia a Fitur o
19/05/2021
SEN15I00T (CON/24/2018)
Certificación
“última”
da
obra:
“Reparación de pavimentos en camiños e
rúas do termo municipal. Lote 2: Mellora
de pavimentos en Sabín, R/Filomena Dato,
A Pena, Igrexa, Lodairo e A Chousa”
FIS15I053 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/44
AXU15I082 (SSO/492/2020)
Axuda financeira urxente
SEN15I00V (CON/37/2020)
Certificación
nº
6
obra:
“Acondicionamento exterior do ámbito do
plan especial de dotacións de Freixeiro”
SEN15I00X (CON/36/2020)
Certificación final obra “Demolición de
dúas edificacións na Estrada de Castela
(Nº 899 e 901)”
FIS15I057 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/47
SEN15I013 (CON/30/2021)
Certificación nº 1 obra “Adecuación cruce
Camiño do Lodairo por conexión eléctrica
ao edificio do novo centro de saúde”
PRE15I0A1 (PRE/32/2021)
REC Nº 05/2021
AXU15I08P (SSO/104/2020)
Axuda financeira urxente
INT15I0PS (PER/174/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso
FIS15I05D (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/48
ICO15I0AE (ICO/19/2020)
Aprobación xustificación total convenio
2020 A Fervenza FSF
ICO15I0AM (EMP/10/2020)
Xustificación
subvencions
“Narón
Impulsa”

RA do 17/06/2021

RA do 17/06/2021

IGA15I0LA (FIS/2/2021)
RA do 22/06/2021
INT15I0MR (INT/1/2021)
RA do 22/06/2021
PER15I1OL (PER/192/2021)
RA do 23/06/2021
PER15I1OM (PER/192/2021)
RA do 23/06/2021
ALC15I08T (ALC/68/2021)
ALC15I08U (ALC/71/2021)
ALC15I08V (ALC/72/2021)
RA do 05/07/2021 (3)
CON15I1BI (CON/24/2018)
RA do 30/06/2021

INT15I0NP (INT/1/2021)
RA do 30/06/2021
SSO15I28E (SSO/492/2020)
RA do 02/07/2021
CON15I1D1 (CON/37/2020)
RA do 02/07/2021

CON15I1D7 (CON/36/2020)
RA do 05/07/2021

INT15I0OZ (INT/1/2021)
RA do 08/07/2021
CON15I1GW (CON/30/2021)
RA do 16/07/2021

Acordo plenario
(GOB15I0F0)

do

29/07/2021

SSO15I2B3 (SSO/104/2020)
RA do 15/07/2021
PER15I200 (PER/174/2021)
RA do 20/07/2021
INT15I0Q6 (INT/1/2021)
RA do 16/07/2021
RA do 19/07/2021

SSO15I2BU (EMP/10/2020)
RA do 20/07/2021

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
93

20/07/2021

94

21/07/2021

95

27/07/2021

96

27/07/2021

97

30/07/2021

98

30/07/2021

99

04/08/2021

100

04/08/2021

101

06/08/2021

102

09/08/2021

103

11/08/2021

104

11/08/2021

105

12/08/2021

106

17/08/2021

107

17/08/2021

108

17/08/2021

109

25/08/2021

110

26/08/2021

111

27/08/2021

112

27/08/2021

ICO15I0AH (ICO/24/2020)
Aprobación xustificación parcial convenio
2020 Club Arco Narón
AXU15I08Z (SSO/459/2020)
Axuda financeira urxente
INT15I0RA (PER/221/2021)
Nóminas xullo persoal laboral
INT15I0RD (PER/221/2021)
Nóminas xullo persoal funcionario

FIS15I05I (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/50
FIS15I05J (FIS/2/2021)
Liquidacións da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: maio e xuño 2021
FIS15I05M (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/52
IGA15I0UC (CON/10/2017)
Prórroga do contrato de servizo
“Traballos de mantemento e conservación
das zonas verdes do Concello de Narón”
(reparo suspensivo)

RA do 22/07/2021

SSO15I2C9 (SSO/459/2020)
RA do 21/07/2021
PER15I21V (PER/221/2021)
RA do 27/07/2021
PER15I21X (PER/221/2021)
RA do 28/07/2021
PER15I224 (PER/221/2021)
RA corrección erros do 28/07/2021
INT15I0RS (INT/1/2021)
RA do 30/07/2021
IGA15I0TL (FIS/2/2021)
RA do 02/08/2021
INT15I0SB (INT/1/2021)
RA do 04/08/2021
CON15I1NX (CON/10/2017)
RA do 10/08/2021

ICO15I0BN (EMP/1534/2020)
Xustificación subvencions PEL-Reactiva
INT15I0SF (PER/7/2021)
Nómina complementaria e de diferenzas
xuño funcionario
INT15I0RW (PER/245/2021)
Indemnización gastos locomoción e
manutención policía local funcionario en
prácticas
FIS15I05N (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/54
INT15I0TI (PER/239/2021)
Contratación persoal laboral temporal
RISGA 2021
FIS15I05O (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/56
FIS15I05P (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/58

EMP15I2G1 (EMP/1534/2020)
RA do 06/08/2021
PER15I272 (PER/7/2021)
RA do 10/08/2021

AXU15I09V (SSO/76/2021)
Axuda financeira urxente
INT15I0VB (PER/249/2021)
Nóminas agosto persoal funcionario
INT15I0VE (PER/249/2021)
Nóminas agosto persoal laboral
AXU15I0AD (SSO/188/2015)
Axuda financeira urxente
ICO15I0CJ (PAR/2/2020)
Concesión e denegación de subvencions
municipais a asociacións e outras
entidades de ámbito municipal para o ano
2020 en réxime de concorrencia
competitiva

SSO15I2JK (SSO/76/2021)
RA do 18/08/2021
PER15I2CE (PER/249/2021)
RA do 26/08/2021
PER15I2CH (PER/249/2021)
RA do 26/08/2021
SSO15I2LJ (SSO/188/2015)
RA do 27/08/2021
Acordo plenario do 30/09/2021
(GOB15I0HJ)

PER15I2B2 (PER/245/2021)
RA do 23/08/2021

INT15I0T6 (INT/1/2021)
RA do 11/08/2021
PER15I28J (PER/239/2021)
RA do 13/08/2021
INT15I0UF (INT/1/2021)
RA do 17/08/2021
INT15I0UH (INT/1/2021)
RA do 17/08/2021
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113

30/08/2021

114

30/08/2021

115

30/08/2021

116

08/09/2021

117

09/09/2021

118

09/09/2021

119

13/09/2021

120

15/09/2021

121

16/09/2021

122

24/09/2021

123

24/09/2021

124

24/09/2021

125

27/09/2021

126

27/09/2021

127

30/09/2021

128

07/10/2021

129

07/10/2021

130

07/10/2021

131

08/10/2021

132

08/10/2021

(reparo suspensivo)
SEN15I01C (CON/23/2020)
Certificacións nº 1 e 2 obra: “Reparación
asfáltica nos Camiños de Sabín, Mosteiro,
As Agras, Agrande, Vilacornelle, Os
Calvos e Vilar”
SEN15I01D (CON/74/2018)
Certificacións nº 5 e 6 obra: “Actuacións a
realizar no Centro de Formación Irmás
Froilaz para a mellora da accesibilidade”
FIS15I05V (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/59
SEN15I01K (CON/74/2018)
Certificación nº 7 obra: “Actuacións a
realizar no Centro de Formación Irmás
Froilaz para a mellora da accesibilidade”
SEN15I01N (CON/42/2020)
Certificación final da obra “Reforzo de
rodadura no Camiño de Vilacornelle-Sinde
(O Val)”
SEN15I01L (CON/57/2019)
Certificación final da obra: “Instalación de
parque infantil en O Val”
AXU15I0AQ (SSO/200/2018)
Axuda financeira urxente
FIS15I063 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/61
AXU15I0B0 (SSO/20/2017)
Axuda financeira urxente
ICO15I0DE (ENS/37/2020)
Xustificación
convenio
colaboración
ANPA O Buxato (CEIP O Feal) en materia
acción social ano 2020 (almorzos)
(reparo suspensivo)
IGA15I14U (FIS/2/2021)
Liquidacións da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: xullo 2021
FIS15I06B (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/63
INT15I0YO (PER/278/2021)
Nóminas setembro persoal laboral
INT15I0YI (PER/278/2021)
Nóminas setembro persoal funcionario
FIS15I06D (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/65
FIS15I06J (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/67
SEN15I01O (CON/37/2020)
Certificación
nº
8
obra:
“Acondicionamento exterior do ámbito do
plan especial de dotacións de Freixeiro”
SEN15I01Q (CON/44/2020)
Certificación
nº
1
obra
“Acondicionamento do entorno e accesos
das instalacións deportivas de Río Seco”
FIS15I06L (FIS/5/2021)
Certificación nº 1 obra “Pintado exterior e
interior do edificio do campo de San
Mateo”
SEN15I01S (CON/23/2020)
Certificación nº 3 obra: “Reparación
asfáltica nos Camiños de Sabín, Mosteiro,

CON15I1XH (CON/23/2020)
RA do 31/08/2021

CON15I1XF (CON/74/2018)
RA do 31/08/2021

INT15I0VQ (INT/1/2021)
RA do 30/08/2021
CON15I238 (CON/74/2018)
RA do 09/09/2021

CON15I23P (CON/42/2020)
RA do 09/09/2021

CON15I23T (CON/57/2019)
RA do 09/09/2021
SSO15I2QK (SSO/200/2018)
RA do 14/09/2021
INT15I0XB (INT/1/2021)
RA do 15/09/2021
SSO15I2RH (SSO/20/2017)
RA do 17/09/2021
ENS15I09Q (ENS/37/2020)
RA do 29/09/2021

IGA15I15Y (FIS/2/2021)
RA do 30/09/2021
INT15I0YN (INT/1/2021)
RA do 24/09/2021
PER15I2LT (PER/278/2021)
RA do 27/09/2021
PER15I2LU (PER/278/2021)
RA do 27/09/2021
INT15I0ZF (INT/1/2021)
RA do 30/09/2021
INT15I109 (INT/1/2021)
RA do 07/10/2021
CON15I2FZ (CON/37/2020)
RA do 14/10/2021

CON15I2GS (CON/44/2020)
RA do 15/10/2021

DEP15I03Y (DEP/23/2021)
RA do 15/10/2021

CON15I2GT (CON/23/2020)
RA do 15/10/2021

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
As Agras, Agrande, Vilacornelle, Os
Calvos e Vilar”
FIS15I06P (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/69
(reparo suspensivo)

133

20/10/2021

INT15I120 (INT/1/2021)
RA do 20/10/2021
RA levantamento RS factura
Fundación de Estudios e Análises
(FESAN) de setembro de 2021
(F/2021/4762):
INT15I13T
(INT/1/2021)
RA do 04/11/2021
INT15I123 (INT/1/2021)
RA do 20/10/2021

134

20/10/2021

FIS15I06Q (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/71

135

20/10/2021

PER15I2WE (PER/303/2021)
RA do 25/10/2021

136

21/10/2021

137

21/10/2021

138

22/10/2021

139

25/10/2021

140

26/10/2021

141

26/10/2021

142

03/11/2021

143

03/11/2021

INT15I10Y (PER/303/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso
INT15I106 (PER/291/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso
FIS15I06R (INT/1/2021)
Informe
conxunto
Intervención
e
Tesourería relación facturas F/2021/72
(F/2021/5037 e F/2021/5042) e orde de
pagamento
facturas
F/2021/4770,
F/2021/4977, F/2021/5037 e F/2021/5042
FIS15I06Z (FIS/10/2021)
Liquidación da compensación servizos
atención menores Centro Día Menores
Ferrol- Deputación A Coruña: 2º trimestre
2021
INT15I12O (PER/312/2021)
Nóminas outubro persoal funcionario
INT15I12U (PER/312/2021)
Nóminas outubro persoal laboral
FIS15I073 (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/73
FIS15I07B (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/75
FIS15I07C (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/77

144

10/11/2021

145

11/11/2021

FIS15I07G (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/78
FIS15I07J (FIS/2/2021)
Liquidacións da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: agosto e setembro
2021

146

11/11/2021

SEN15I023 (CON/66/2018)
Certificación nº 7 obra “Campo de herba
artificial no Estadio Municipal Río Seco”

INT15I14N (INT/1/2021)
RA do 10/11/2021
IGA15I1FX (FIS/2/2021)
RA do 15/11/2021
RA corrección erros:
IGA15I1HC (FIS/2/2021)
RA do 17/11/2021
CON15I2TF (CON/66/2018)
RA do 19/11/2021

147

12/11/2021

148

15/11/2021

SEN15I024 (CON/65/2021)
Certificación nº 1 obra: “Reforzo de
pavimento en rúas Panadeiros, Arrieiros e
acceso a o Polígono Río do Pozo”
TRI15I04X (TES/11/2021)

PER15I2W6 (PER/291/2021)
RA do 25/10/2021
INT15I12D (INT/1/2021)
RA do 21/10/2021

IGA15I1AD (FIS/10/2021)
RA do 26/10/2021

PER15I2WQ (PER/312/2021)
RA do 26/10/2021
PER15I2WZ (PER/312/2021)
RA do 26/10/2021
INT15I12V (INT/1/2021)
RA do 26/10/2021
INT15I13T (INT/1/2021)
RA do 04/11/2021
INT15I13V (INT/1/2021)
RA do 04/11/2021

CON15I2TX (CON/65/2021)
RA do 12/11/2021

TRI15I04Y (TRI/11/2021)
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Informe
conxunto
Tesourería
e
Intervención de ordenación de pagos da P
nº 220210017609
FIS15I07M (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/80
FIS15I07N (FIS/10/2021)
Liquidación da compensación servizos
atención menores Centro Día Menores
Ferrol- Deputación A Coruña: 3º trimestre
2021
SEN15I026 (CON/66/2018)
Certificación final obra “Campo de herba
artificial no Estadio Municipal Río Seco”

RA do 15/11/2021

149

16/11/2021

INT15I15J (INT/1/2021)
RA do 16/11/2021
IGA15I1H7 (FIS/10/2021)
RA do 17/11/2021

150

16/11/2021

151

18/11/2021

152

19/11/2021

INT15I164 (PER/338/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso

PER15I368 (PER/338/2021)
RA do 22/11/2021

153

19/11/2021

DEP15I0FG (DEP/10/2021)
RA do 22/12/2021

154

24/11/2021

155

24/11/2021

ICO15I0GW (DEP/10/2021)
Aprobación
convenio
2021
Club
Deportivo Narón
(reparo suspensivo)
ICO15I0H0 (DEP/12/2021)
Aprobación convenio 2021 Sociedade
Deportiva O Val
(reparo suspensivo)
FIS15I07Q (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/82
(reparo suspensivo)

156

24/11/2021

INT15I17B (PER/544/2021)
Nóminas novembro persoal funcionario

157

24/11/2021

158

29/11/2021

INT15I17D (PER/544/2021)
Nóminas novembro persoal laboral
SEN15I02C (CON/20/2020)
Certificación nº 3 obra “Ampliación da
rede de saneamento en O Couto-Narón”

PER15I38P (PER/544/2021)
RA do 25/11/2021
CON15I310 (CON/20/2020)
RA do 30/11/2021

159

30/11/2021

CON15I314 (CON/52/2020)
RA do 30/11/2021

160

01/12/2021

161

01/12/2021

162

01/12/2021

SEN15I02E (CON/52/2020)
Certificacións nº 1, 2 e 3 obra “Mejora de
la envolvente térmica del Centro de
Formación Irmáns Froilaz” (IDAE)
ICO15I0HI (DEP/24/2021)
Aprobación convenio 2021 Club Cidade
de Narón
(reparo suspensivo)
ICO15I0HH (DEP/47/2021)
Aprobación
convenio
2021
Club
Balonmán Narón
(reparo suspensivo)
INT15I18F (PER/707/2021)
Nóminas paga extra decembro persoal
funcionario

CON15I2YW (CON/66/2018)
RA do 24/11/2021

DEP15I0FH (DEP/12/2021)
RA do 22/12/2021

INT15I178 (INT/1/2021)
RA do 24/11/2021
RA levantamento RS factura
Fundación de Estudios e Análises
(FESAN)
de compensación
equilibrio xestión escolas infantís
municipais xullo e agosto 2021 por
superación límite contrato por
gratuidade das cotas de familias con
segundo
fillo
(F/2021/5116):
INT15I18O (INT/1/2021)
RA do 01/12/2021
PER15I38O (PER/544/2021)
RA do 25/11/2021

DEP15I0FA (DEP/24/2021)
RA do 22/12/2021

DEP15I0F7 (DEP/47/2021)
RA do 21/12/2021

PER15I3CK (PER/707/2021)
RA do 01/12/2021

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
163

01/12/2021

164

01/12/2021

165

01/12/2021

166

02/12/2021

167

02/12/2021

168

02/12/2021

169

09/12/2021

170

09/12/2021

171

10/12/2021

172

13/12/2021

173

14/12/2021

174

14/12/2021

175

15/12/2021

176

16/12/2021

177

17/12/2021

178

20/12/2021

179

21/12/2021

INT15I18H (PER/707/2021)
Nóminas paga extra decembro persoal
laboral
FIS15I07V (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/84
INT15I187 (PER/311/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia reunión e curso
ICO15I0HL (DEP/53/2021)
Aprobación convenio 2021 Club Baile
Deportivo Narón
(reparo suspensivo)
INT15I18P (PER/275/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso
FIS15I07W (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: outubro 2021
ICO15I0HU (DEP/51/2021)
Aprobación convenio 2021 Escola
Superior de Kárate Narón
(reparo suspensivo)
SEN15I02H (CON/74/2018)
Certificación final obra “Actuacións a
realizar no Centro de Formación Irmás
Froilaz para a mellora da accesibilidade”
FIS15I07Y (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/86
SEN15I02L (CON/37/2020)
Certificación
final
obra:
“Acondicionamento exterior do ámbito do
plan especial de dotacións de Freixeiro”
FIS15I080 (INT/1/2021)
Informe
conxunto
Intervención
e
Tesourería aprobación e orde de
pagamento da factura F/2021/6145
INT15I19I (PER/275/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso
PRE15I0FZ (PRE/49/2021)
REC Nº 06/2021
INT15I1AE (PER/713/2021)
Contratación excepcional docente (persoal
laboral temporal) AFD
FIS15I084 (FIS/2/2021)
Liquidación da prestación do servizo de
préstamo de bicicletas: novembro 2021
FIS15I086 (FIS/17/2019)
REC gastos efectivos do servizo de
depuración do período de xaneiro a
decembro 2020 ao Concello de Ferrol
FIS15I089 (FIS/16/2021)
Acordo entre os Concellos de Ferrol e
Narón para o reparto dos custes asociados
ao proxecto, construción e posta en marcha
das “Instalacións de medida e rexistro de
caudais de augas residuais urbanas

PER15I3CM (PER/707/2021)
RA do 01/12/2021
INT15I18O (INT/1/2021)
RA do 01/12/2021
PER15I3DX (PER/311/2021)
RA do 03/12/2021
DEP15I0FI (DEP/53/2021)
RA do 22/12/2021

PER15I3DM (PER/275/2021)
RA do 02/12/2021
IGA15I1S0 (FIS/2/2021)
RA do 03/12/2021
DEP15I0FJ (DEP/51/2021)
RA do 22/12/2021

CON15I352 (CON/74/2018)
RA do 09/12/2021

INT15I19D (INT/1/2021)
RA do 10/12/2021
CON15I36S (CON/37/2020)
RA do 13/12/2021

INT15I19S (INT/1/2021)
RA do 14/12/2021

PER15I3IX (PER/275/2021)
RA do 15/12/2021
Acordo plenario do 30/12/2021
(GOB15I0OD)
PER15I3MC (PER/713/2021)
RA do 20/12/2021
IGA15I1UT (FIS/2/2021)
RA do 17/12/2021
Acordo plenario do 30/12/2021
(GOB15I0OE)

Acordo plenario do 30/12/2021
(GOB15I0OP)
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xestionadas polos interceptores xerais da
marxe dereita da ría de Ferrol”
INT15I1B9 (PER/713/2021)
Contratación excepcional docente período
21/12/2021 a 14/01/2022 (persoal laboral
temporal) AFD
FIS15I08A (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/88
INT15I1BM (PER/707/2021)
Nóminas decembro persoal funcionario

180

21/12/2021

PER15I3OC (PER/713/2021)
RA do 21/12/2021

181

21/12/2021

182

22/12/2021

183

22/12/2021

INT15I1BP (PER/707/2021)
Nóminas decembro persoal laboral

PER15I3PA (PER/707/2021)
RA do 22/12/2021

184

23/12/2021

185

23/12/2021

FIS15I08D (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/90
FIS15I08E (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/92

INT15I1C0 (INT/1/2021)
RA do 23/12/2021
INT15I1C2 (INT/1/2021)
RA do 23/12/2021

186

23/12/2021

PER15I3PZ (PER/712/2021)
RA do 27/12/2021

187

27/12/2021

188

27/12/2021

189

27/12/2021

190

27/12/2021

191

28/12/2021

192

28/12/2021

INT15I1C3 (PER/712/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso
INT15I1C6 (PER/338/2021)
Indemnización gastos persoal funcionario
asistencia curso
SEN15I02V (CON/70/2021)
Certificación nº 1 obra: “Adecuación
interior do local do ANPA de Piñeiros”
SEN15I02W (CON/52/2020)
Certificación nº 4 obra “Mejora de la
envolvente térmica del Centro de
Formación Irmáns Froilaz” (IDAE)
SEN15I02X (CON/75/02021)
Certificación nº 1 obra: “Reposición de
drenaxes e recollida de pluviais en
distintos camiños”
ICO15I0IX (DEP/3/2021)
Aprobación xustificación convenio 2021
Agrupación Deportiva Náutico Narón
SEN15I032 (DEP/55/2021)
Certificacións nº 1 e 2 obra “Reparación
piscina terapéutica (A Gándara)”

193

29/12/2021

SEN15I033 (CON/67/2018)
Certificacións nº 1, 2 e 3 obra
“Rehabilitación Molino de Xuvia” (DUSI)

CON15I3HI (CON/67/2018)
RA do 29/12/2021

194

29/12/2021

FIS15I08H (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/93

195

29/12/2021

FIS15I08I (INT/1/2021)
Fiscalización relación facturas F/2021/94

INT15I1CU (INT/1/2021)
RA do 29/12/2021
INT15I1D1 (INT/1/2021)
RA do 30/12/2021: corrección erros
INT15I1CV (INT/1/2021)
RA do 29/12/2021

196

30/12/2021

CON15I3HO (CON/76/2021)
RA do 30/12/2021

197

30/12/2021

IGA15I1XJ (CON/76/2021)
Factura
contrato
de
subministro
“Subministro dun vehículo de extinción de
incendios-bomba nodriza lixeira”
Fiscalización relación facturas F/2021/96
(INT/1/2021)

198

30/12/2021

Fiscalización relación facturas F/2021/97

RA do 30/12/2021

INT15I1BH (INT/1/2021)
RA do 21/12/2021
PER15I3P7 (PER/707/2021)
RA do 22/12/2021

PER15I3QE (PER/338/2021)
RA do 27/12/2021
CON15I3FO (CON/70/2021)
RA do 28/12/2021
CON15I3FS (CON/52/2020)
RA do 28/12/2021

CON15I3FQ (CON/75/2021)
RA do 28/12/2021

DEP15I0GL (DEP/3/2021)
RA do 28/12/2021
DEP15I0GS (DEP/55/2021)
RA do 29/12/2021

RA do 30/12/2021
(INT/1/2021)

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
(INT/1/2021)

(INT/1/2021)

2. ANOMALÍAS DETECTADAS EN INGRESOS
No exercicio 2021 emitiuse o seguinte informe que pon de manifesto diversas anomalías detectadas en
materia de ingresos, cuxo detalle é o seguinte:
Nº
1

DATA
26/01/2021

INFORMES ANO 2021
TES15I02U (TES/26/2021)
Conta recadataroria do 4º trimestre do
exercicio 2020 da taxa pola recollida de
residuos sólidos urbanos realizada pola
empresa Cosma SA.

ASUNTO
Informe
conxunto
tesourería
e
intervención da conta recadataroria do
4º trimestre do exercicio 2020 da taxa
pola recollida de residuos sólidos
urbanos realizada pola empresa Cosma
SA.

(Por min faise contar que, se ben na documentación relativa á dación de conta da liquidación dos
orzamentos do punto 11 deste pleno, recollíase o informe emitido pola Intervención sobre os
reparos formulados, en cumprimento da normativa aplicable; faise preciso proceder á dación de
conta deste informe nun punto específico, procedendo pois ao seu tratamento neste punto, que
esixe a previa votación da súa urxencia).
Sra. alcaldesa: votamos polo tanto a urxencia de incluilo na Orde do Día.
VOTACIÓN DA URXENCIA.- O Concello Pleno, por asentemento, vota a urxencia de incluir
este punto na Orde do día.
Dada conta do informe transcrito, O Concello Pleno deuse por enterado.
20 º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS
ÓRGANOS DE GOBERNO. - Dáse conta das resolucións de febreiro de 2022.
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

EXTRACTO
FECHA
EXERCICIO DE ACTIVIDADE DE DISCOTECA - LOCAL DISCOTECA
CHANGO- ESTRADA DE CASTELA 778 - SEN CAMBIO DE
TITULARIDADE
INCOACION SANCIONADOR
01-02-2022

NUMERO

RESOLUCIÓN SEGREGACIÓN V-58/2021

01-02-2022

273

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARTIN VILARIÑO LOPEZ
RA LIQUIDACION ANUNCIO URXENTE OFICIAL ELECTRICISTA
(OEP 2020)

01-02-2022

274

01-02-2022

275

NOMEAMENTO POLICIA LOCAL PABLO REY SOUTO
PRESTACIONS ECONOMICAS PARA NECESIDADES URXENTES,
Martinez Castillo, Diosis Dignora.

01-02-2022

276

01-02-2022

277

AXUDA ECONÓMICA URXENTE . Maceiras Gomez José María.

01-02-2022

278

Axuda urxente necesidade solicitada por Mª. Nieves Bustelo Abella

01-02-2022

279

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

01-02-2022

280

272
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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
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

01-02-2022 281

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

01-02-2022 282

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

01-02-2022 283

Resolución sancionadora de tráfico
EXPEDIENTE DE AXUDAS DE CUSTO DE PABLO MAURIZ A UNHA
XORNADA DE PARQUES EÓLICOS O 03/12/2021

01-02-2022 284

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

02-02-2022 286

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

02-02-2022 287

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
EXPEDIENTE DE AXUDAS DE CUSTO E DESPRAZAMENTOS DE
SANTIAGO GALEGO A SANTIAGO DE COMPOSTELA
EXPEDIENTE DE AXUDAS DE CUSTO E DESPRAZAMENTOS DE
SANTIAGO GALEGO A VILAGARCÍA DE AROUSA O 03/12/2021

02-02-2022 288

V_PERMISO 30 DIAS ENFERMIDADE MOI GRAVE

02-02-2022 291

02-02-2022 285

02-02-2022 289
02-02-2022 290

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIA RAQUEL LOPEZ LOPEZ 02-02-2022 292
CF_CURSOS DE FORMACION

02-02-2022 293

X_ XUBILACION ORDINARIA POR IDADE

02-02-2022 294

CF_CURSOS DE FORMACION 2021

02-02-2022 295

PV_PERMISO DE PATERNIDADE

02-02-2022 296

OEP_ ARQUITECTO/A TECNICO/A (OEP 2021)
ACCESIBILIDADE NAS RÚAS AMENADÁS, VIVENDAS DO OBISPO
E FERROL
SERVIZO DE LIMPEZA XERAL, TRABALLOS DE MANTEMENTO
BÁSICO E SERVIZO DE CONSERXERÍA DOS PAVILLÓNS CAMPO
DA SERRA E AS LAGOAS
SERVIZO DE LIMPEZA XERAL, TRABALLOS DE MANTEMENTO
BÁSICO E SERVIZO DE CONSERXERÍA DOS PAVILLÓNS CAMPO
DA SERRA E AS LAGOAS
CONTRATACION LABORAL TEMPORAL EXPERTO DOCENTE AFD
ATENCION SOCIOSANITARIA PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIONS(25/01/2022 A 11/02/2022)
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES

02-02-2022 297

recurso plusvalia

02-02-2022 304

Resolución de BII de expedientes inicados no ano 2020
R.A. RECLAMACION BONIFICACIÓN AUGA AYELEN TORRILLA
ABAD

02-02-2022 305

Procedementos sancionadores de tráfico

02-02-2022 307

Procedementos sancionadores de tráfico

02-02-2022 308

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

02-02-2022 309

02-02-2022 298

02-02-2022 299

02-02-2022 300

02-02-2022 301
02-02-2022 302
02-02-2022 303

02-02-2022 306

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

CORREO DO XULGADO 2022 (E RC DE DECEMBRO DE 2023)

03-02-2022

310

RESOLUC. DESESTIMATORIA SP 6/21

03-02-2022

311

RESOLUC. DESESTIMAT. SP 8/21

03-02-2022

312

RA CESE E PASE SITUACION SERVIZOS ESPECIAIS
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA ANA MARIA
GARCIA RODRIGUEZ
RA S/APROBAR NOMINA COMPLEMENTARIA JOSE ENRIQUE
PAZOS PARDO

03-02-2022

313

03-02-2022

314

03-02-2022

315

TECNICO NORMALIZACION LINGUISTICA

03-02-2022

316

SOLICITUDE LIQUIDACION IIVTNU
RA APROBAR NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
XANEIRO/2022 RUBEN BLANCO DIAZ

03-02-2022

317

04-02-2022

318

TASA COPIA EXPEDIENTE MEDICIÓN DE RUIDOS "LA SUITE"

04-02-2022

319

AXUDAS AOS GRUPOS POLÍTICOS ANO 2022
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCION
TRANSITORIA DO TITULAR

04-02-2022

320

04-02-2022

321

INSRIC. RPF 1039
DENUNCIA APERTURA DE FIESTRAS EN EDIFICIO SITO NA RUA A
VEIGA
ABONO COPIAS
CL_CONTRATCION LABORAL TEMPORAL EXPERTO DOCENTE
AFD ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
(14.02.2022 A 04.04.2022)
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA ALIMENTACIÓN,
DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
RECUPERACION DE SUELO URBANO PARA USOS PUBLICOS
AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE: APERTURA URBANA Y
DISFRUTE DEL ENTORNO DE LA RIA
RA S/APROBAR NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
MARTIN VILARIÑO LOPEZ (XANEIRO 2022)
RA S/APROBAR NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
XANEIRO 2022 MARIA VAZQUEZ GIZ
RA S/APROBAR A NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
MARIA RAQUEL LOPEZ LOPEZ XANEIRO/2022
RA S/APROBAR COMPLEMENTO DE IT DIEGO MARTINEZ
RODRIGUEZ

07-02-2022

322

07-02-2022

323

07-02-2022

324

07-02-2022

325

07-02-2022

326

07-02-2022

327

07-02-2022

328

07-02-2022

329

07-02-2022

330

CF_CURSOS DE FORMACION 2021

07-02-2022

331

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT AITOR HERMIDA SANTIAGO
NF_ NOMEAMENTO FUNCIONARIO INTERINO SUBSTITUCION
TRANSITORIO DO SEU TITULAR (IT SOFIA UTRILLA PONCE)

07-02-2022

332

07-02-2022

333
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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
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

SUB_2021 SUBVENCIONS ENTIDADES DEPORTIVAS CLUB
MELMAC FACTORY

07-02-2022 334

SOLICITUDE LIQUIDACION IIVTNU

07-02-2022 335

RESOLUCION C. MENOR ENTYL
RENOVACION DO CESPEDE ARTIFICIAL DO CAMPO DE FUTBOL
DE O CADAVAL

07-02-2022 336

CUBERTA DO PARQUE INFANTIL 23 DE NOVEMBRO
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE DÚAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR FITOSANITARIO, DENTRO
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN

08-02-2022 338

V_PRACTICAS "DOCENCIA DE FORMACION PARA O EMPREGO2

08-02-2022 340

RECURSO DE RECTIFICACION IMPUESTO PLUSVALIA

08-02-2022 341

RA EMPRAZAMENTO INTERESADOS

08-02-2022 342

OBRAS DE ACCESIBILIDADE E REFORMA DA R/MARCIAL CALVO
R.A. TRAMITE AUDIENCIA EXP. REINTEGRO NARON IMPULSA
FLORISTERIA ALBA
SUSPENSION EXECUCION OBRAS RENOVACION DO CESPEDE
ARTIFICIAL DO CAMPO DE FUTBOL DE O CADAVAL
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
IMPOSICION SANCION 100@ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
SOLICITUDE ECONOMICA PARA NECESIDADES URXENTES,
Bergantiños López, María del Carmen.

08-02-2022 343

AXUDA ECONOMICA URXENTE. Cabral Marques, María de Fatima.

08-02-2022 349

Axuda financeira de urxente necesidade solicitada por Dª. Beatriz Pita Seijo
RA APROBAR NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
XANEIRO/2022 LUIS IVAN GAGO GOMEZ
RA APROBAR NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
XANEIRO/2022 AITOR HERMIDA SANTIAGO

08-02-2022 350

RESOLUC. DESESTIMATORIA SP 4/21

08-02-2022 353

RESOLUC. DESESMIT. SP 3/21

08-02-2022 354

Procedementos sancionadores de tráfico
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
RA APROBACION NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
XANEIRO 2022 M AMPARO SANTAMARIÑA VAZQUEZ
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
R.A. CONCESION AX MATERIAL ESCOLAR 2021/2022 SONIA Mª
VEREZ CORRAL
R.A. CONCESION AX MATERIAL ESCOLAR 2021/2022 FATIMA
OTERO CARRODEGUAS
R.A. CONCESION AX MATERIAL ESCOLAR 2021/2022 OLGA LIDIA
SANCHEZ OGANDO

08-02-2022 355

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

09-02-2022 362

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

09-02-2022 363

08-02-2022 337

08-02-2022 339

08-02-2022 344
08-02-2022 345
08-02-2022 346
08-02-2022 347
08-02-2022 348

08-02-2022 351
08-02-2022 352

09-02-2022 356
09-02-2022 357
09-02-2022 358
09-02-2022 359
09-02-2022 360
09-02-2022 361

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

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico
DILIXENCIA DE EMBARGO DE CREDITOS, CATERING
FERROLTERRA SL
DILIXENCIA DE EMBARGO DE CREDITOS, AXA SEGUROS
GENERALES
SOLICITUDE DE ALTA ADMINISTRATIVA PARA A TENZA DE
ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS. CAN, PROPIEDADE DE
JAVIER SANDE MÚÑOZ 32701673C.
R.A. TRAMITE AUDIENCIA REINTEGRO NARON IMPULSA HILDA
CAINZOS MORADO
PLATAFORMA ÚNICA EN RÚAS LUÍS DE GÓNGORA E
ESPRONCEDA
R.A. TRAMITE AUDIENCIA REINTEGRO NARON IMPULSA RAMON
SEIJAS VARGAS
RA S/APROBAR COMPLEMENTO DE IT DAVID CABEIRO
MENGIBAR
RA APROBAR PAGO ATRASOS TRIENIOS POR RECOÑECEMENTO
DE SERVIZOS PRESTADOS FRANCISCO JAVIER MAYOBRE
RODRIGUEZ
RA APROBAR PERFECCIONAMENTO TRIENIOS P.FUNCIONARIO
EFECTOS 01/02/2022
NF_ NOMEAMENTO FUNCIONARIO INTERINO SUBSTITUCION
TRANSITORIO DO SEU TITULAR (IT SOFIA UTRILLA PONCE)
RA S/PROPOSTA APROBAR PERFECCIONAMENTO TRIENIOS
P.LABORAL EFECTOS 01/02/2022
RA APROBACION NOMINA COMPLEMENTARIA P.FUNCIONARIO
XANEIRO 2022 POR ALTA FUNCIONARIA INTERINA EFECTOS
31/01/2022

09-02-2022

364

10-02-2022

365

10-02-2022

366

10-02-2022

367

10-02-2022

368

10-02-2022

369

10-02-2022

370

10-02-2022

371

10-02-2022

372

10-02-2022

373

10-02-2022

374

10-02-2022

375

10-02-2022

376

RA SOLICITUDE PRODUTIVIDADE CARREIRA HORIZONTAL

10-02-2022

377

RA RECOÑECEMENTO CARREIRA HORIZONTAL
RENOVACION DO CESPEDE ARTIFICIAL DO CAMPO DE FUTBOL
DE O CADAVAL

10-02-2022

378

10-02-2022

379

EXPEDIENTES SUBSTITUCIÓN DIRECTOR PROXECTOS EUROPEOS 10-02-2022

380

AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN CAMIÑO DA FONTE

10-02-2022

381

Resolución sancionadora de tráfico

10-02-2022

382

Expedientes sancionadores de tráfico

10-02-2022

383

CONVENIOS NOMINATIVOS DE COLABORACIÓN (S-SOC-37)

11-02-2022

384

CONVENIOS NOMINATIVOS DE COLABORACIÓN (S-SOC-37)
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS EMPRESAS E
AUTÓNOMOS DE NARÓN
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA VERONICA
LEIRAS DIAZ
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA ANIMACION
DEPORTE Y RECREACION, SL
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA MARTA
FRESCO FERNANDEZ

11-02-2022

385

11-02-2022

386

11-02-2022

387

11-02-2022

388

11-02-2022

389

R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA FATIMA

11-02-2022

390
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Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

MAHIA OTERO
R.A. substitución Xefe Servizo Intervención e Facenda 14/02/2022
RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN CONT_2022 CONTRATO MENOR
SERVIZO DE MANTEMENTO BASICO,LIMPEZA, APERTURA E
PECHE PAVILLÓNS CASTRO,PIÑEIROS,MOCIDADE E SEDES
RECUPERACION DE SUELO URBANO PARA USOS PUBLICOS
AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE: APERTURA URBANA Y
DISFRUTE DEL ENTORNO DE LA RIA
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA JORGE RICO
PEREZ
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA ANNABEL
CAMPO MENDEZ

11-02-2022 391

R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA YILI LIU

14-02-2022 396

ALEGACIONS EXPDTE IIVTNU

14-02-2022 397

AXUDAS AOS GRUPOS POLÍTICOS ANO 2022

14-02-2022 398

IMPOSICION SANCION 100€ COVID
CONTRATCION LABORAL TEMPORAL EXPERTO DCENTE AFD
ATENCION SOCIOSANITARIA PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIONS E PRACTICAS(14.02.2022 A 23.03.2022 E 24.03.2022 A
18.04.2022)

14-02-2022 399

RECURSO PLUSVALIA EXPTE.- 18/2022
ESTIMACION RECURSO REPOSICION REPARACION DE
PAVIMENTO E REFORZO DE RODADURA EN CAMIÑOS DA ZONA
RURAL. LOTE 1: REPARACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS NOS
CAMIÑOS DE CALVOS, CORREDOIRA, CARBALLO, CASON E
OUTROS
DECLARACION LICITACION DESERTA HUMANIZACION DA
SOLAINA
ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA FOMENTO E APOIO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS NA GÁNDARA

14-02-2022 401

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

14-02-2022 405

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico
RA S/APROBAR PAGO DA LLIQUIDACION DE DEUDADA DA
SEGURIDADE SOCIAL DO MES DE XANEIRO 2018 DA CCC
15120906230
Sx_APROBACION COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE POR
SUBSTITUCION XEFATURA POLICIA LOCAL_2022

14-02-2022 406

15-02-2022 409

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

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT GUSTAVO ARIEL PEREA VEGA
CURSOS E XORNADAS DE FORMACIÓN INCLUÍDAS NO
PROGRAMA DA SUBVENCIÓN "MEGULLANDO NO LITORAL DE
NARÓN"
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA FERNANDO
VILABOY COBELO
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA MARGARITA
VILARIÑO FERNANDEZ
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA EVA Mª
VALLO ABAD
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA ANDREA
SIXTO DIAZ
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA SEBASTIAN
SANCHEZ GARCIA

Decreto de

R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA JOANNA

15-02-2022 416

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

11-02-2022 392

13-02-2022 393
14-02-2022 394
14-02-2022 395

14-02-2022 400

14-02-2022 402
14-02-2022 403
14-02-2022 404

15-02-2022 407
15-02-2022 408

15-02-2022 410
15-02-2022 411
15-02-2022 412
15-02-2022 413
15-02-2022 414
15-02-2022 415

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Alcaldia

LACKA

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

NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS EMPRESAS E
AUTÓNOMOS DE NARÓN
R.A. AUDIENCIA EXP REINTEGRO NARON IMPULSA YANG
XIAOWEI
Adxudicación de contrato menor do Servizo de impartición de dúas accións
formativas: Soldadura TIG e Caldeirería-tubaxe
MANTEMENTO BÁSICO, LIMPEZA E APERTURA E PECHE DOS
PAVILLÓNS DE PIÑEIROS, CASTRO, MOCIDADE, SEDES E O VAL
S/ DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, REFERENTE AO
IMPOSTO DE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA REF
CATASTRAL-4870040NJ6146N0002EP
Concesión de axuda financeira de urxente necesidade a D. Francisco Javier
Rey Servia

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

15-02-2022

417

15-02-2022

418

15-02-2022

419

15-02-2022

420

15-02-2022

421

15-02-2022

422

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

15-02-2022

423

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

15-02-2022

424

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT PAULA MARIA TABOADA
DIAZ

15-02-2022

425

15-02-2022

426

Resolución sancionadora de tráfico

15-02-2022

427

Procedementos sancionadores de tráfico

15-02-2022

428

RECTIF. RESOLUC. RESERVA ESPAZO PUBLICO Nº249/20

15-02-2022

429

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

430

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

431

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

432

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

433

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

434

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

435

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

436

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

437

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

438

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

439

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

440

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

441

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

442

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022

443
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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
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022 444

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022 445

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022 446

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022 447

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022 448

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022 449

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

15-02-2022 450

Autorizar reserva de vía pública para mudanza
NF_NOMEAMENTO E TOMA DE POSESION FUNCIONARIO
INTERINO COBERTURA DE VACANTE 01.02.C024 (SPEIS)
SERVIZO DE TELECOMUNICACIÓNS DO CONCELLO DE NARÓN
(VOZ E DATOS)
RECUPERACION DE SUELO URBANO PARA USOS PUBLICOS
AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE: APERTURA URBANA Y
DISFRUTE DEL ENTORNO DE LA RIA
EXPTE. COMPENSACION OFICIO DEBEDAS/CREDITOS
CONCORRENTES. TERCEIRO: MARIA DOLORES FERNANDEZ
GOMEZ (*********)
EXPTE. COMPENSACION OFICIO DEBEDAS/CREDITOS
CONCORRENTES. TERCEIRO: NOELIA SOUTO CASTRO (********)
EXPTE COMPENSACION OFICIO DEBEDAS/CREDITOS
CONCORRENTES. TERCEIRO: BEATRIZ PITA SEIJO (*********)
EXPTE. COMPENSACION DEBEDAS/CREDITOS RECÍPROCOS.
TERCEIRO: CARIDD DO`PICO FANEGO (*********)

15-02-2022 451

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT ANA MARIA RIAL CHOREN
RA CESE SITUACION DE EXCEDENCIA POR PRESTACIÓN DE
SERVIZOS NOUTRO POSTO DO SECTOR PÚBLICO
R.A. DESISTIMENTO AX MATERIAL ESCOLAR YARLY GABRIELA
APARICIO DOMINGUEZ

16-02-2022 459

INSCRIC. RPF 1040

16-02-2022 462

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA O FOMENTO DO
TELETRABALLO

16-02-2022 463

recurso de reposición plusvalia

17-02-2022 465

RESOL. INSCRIC RPF 1041

17-02-2022 466

RA s/aprobar pago IRPF modelo 111 xaneiro 2022

17-02-2022 467

RA HOMOLOGACION PRODUTIVIDADE CARREIRA HORIZONTAL

17-02-2022 468

RA AXUDA POR XUBILACION
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE DÚAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR FITOSANITARIO, DENTRO
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA , Fernández Fernández,
Antonio.
SOLICITUDE DE ESPAZO PÚBLICO "PRAZA DE GALICIA DE
NARÓN" O VINDEIRO DÍA 20-02-2022 ÁS 11.00H, PARA LEVAR A
CABO UNHA MESA INFORMATIVA EN NOME DA ASOCIACIÓN

17-02-2022 469

16-02-2022 452
16-02-2022 453

16-02-2022 454

16-02-2022 455
16-02-2022 456
16-02-2022 457
16-02-2022 458

16-02-2022 460
16-02-2022 461

17-02-2022 464

18-02-2022 470
18-02-2022 471

18-02-2022 472

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
CIVIL "JUNTA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA"
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

V_RECOÑECEMENTO DE SERVIZOS PRESTADOS

18-02-2022

473

EXPEDIENTE CR-8/2021
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
RESOLUCION DESESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION DE
MAGALI VAZQUEZ RIVERA
RESOLUCION DESESTIMAR RECURSO DE REPOSICION ANA
MARIA RIVERA RAMIL
RA APROBACION PROGRESION CARREIRA E INCREMENTO
C.PRODUTIVIDADE POLO DITO CRITERIO P.FUNCIONARIO
EFECTOS 01/02/2022
RA APROBACION PROGRESION CARREIRA E INCREMENTO
C.PRODUTIVIDADE POLO DITO CRITERIO P.FUNCIONARIO
EFECTOS 01/02/2022

18-02-2022

474

18-02-2022

475

18-02-2022

476

18-02-2022

477

18-02-2022

478

18-02-2022

479

CF_CURSOS DE FORMACION
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
ACCESIBILIDADE NO EDIFICIO DO XULGADO DE NARÓN
(ANTIGO CONCELLO)
RESOLUCION DESESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION AINOA
BECERRA PARDOS
CL_CONTRATCION LABORAL TEMPORAL EXPERTO DOCENTE
AFD ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
(14.02.2022 A 04.04.2022)
EXPEDIENTE DE DIETAS E DESPRAZAMENTOS DE PABLO
MAURIZ COA DIRECTORA XERAL DE RECURSOS NATURAIS A
SANTIAGO DE COMPOSTELA O 08/02/2022

18-02-2022

480

18-02-2022

481

18-02-2022

482

18-02-2022

483

18-02-2022

484

21-02-2022

485

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIA EVA LAMAS LOPEZ

21-02-2022

486

CF_CURSOS DE FORMACION 2022

21-02-2022

487

DD_DIETAS E DESPRAZAMENTOS
ADQUISICIÓN DE DÚAS MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL
DE NARÓN
PLATAFORMA ÚNICA EN RÚAS LUÍS DE GÓNGORA E
ESPRONCEDA
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA
ACCIÓN FORMATIVA DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN, DENTRO
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN PARA O ANO 2022
AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE
SEDES - O PEREIRO

21-02-2022

488

21-02-2022

489

21-02-2022

490

21-02-2022

491

21-02-2022

492

AX_RENOVACION PERMISO CONDUCCION

21-02-2022

493

RA CURSOS FORMACION 2021
PROPOSTA DE BAIXAS DE VALORES, TRANSOCEANICOS
MONTERO, SL ( TERCEIRO EN SITUACION CONCURSAL)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA MARINA SUEIRAS
RODRIGUEZ (XANEIRO 2022)
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARIA DOLORES MONTERO
LOPEZ

21-02-2022

494

21-02-2022

495

21-02-2022

496

21-02-2022

497
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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
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

RA SOLICITUDE HOMOLOGACION E RECOÑECEMENTO
CARREIRA HORIZONTAL

21-02-2022 498

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

21-02-2022 499

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

21-02-2022 500

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

21-02-2022 501

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

21-02-2022 502

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

21-02-2022 503

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

21-02-2022 504

NOMEAR SUBSTITUTO XEFE XERVIZO DE SPEIS
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT ANA MARIA CAAVEIRO
SUEIRAS

21-02-2022 505

RA PRODUTIVIDADE CARREIRA HORIZONTAL

22-02-2022 507

RA PRODUCTIVIDADE CARREIRA HORIZONTAL

22-02-2022 508

RESOLUC. ARQUIVO EXPTE SV 5/21
RA S/ APROBAR DESCONTOS ADIANTOS REINTEGRABLES
NOMINA DE FEBREIRO/2022
RA S/ APROBACION DESCONTO COTAS SINDICAIS NA NOMINA
DE FEBREIRO/2022
RA S/ APROBACION DESCONTO EMBARGO SALARIAL NOMINA
FEBREIRO/2022 MIGUEL ANGEL CABEIRO MENGIBAR
RA S/ APROBACION DESCONTO EMBARGO SALARIAL NOMINA
FEBREIRO/2022 DAVID CABEIRO MENGIBAR
RA S/APROBAR PAGO DAS HORAS EXTRAS DO SERVIZO DE SPEIS
DENDE O 13 AO 31 DE DECEMBRO 2021 NA NOMINA DE
DECEMBRO 2021 A PAGAR EN FEBREIRO2022
RA S/APROBAR PAGO DAS HORAS EXTRAS DA POLICIA LOCAL
DE XANEIRO 2022 A PAGA EN FEBREIRO 22

22-02-2022 509

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

22-02-2022 516

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

22-02-2022 517

X_MODIFICACIONS HORARIO: REDUCCION XORNADA...

22-02-2022 518

Resoluciones sancionadoras de tráfico

22-02-2022 519

Expedientes sancionadores de tráfico

22-02-2022 520

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022 521

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022 522

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022 523

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022 524

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022 525

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022 526

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022 527

22-02-2022 506

22-02-2022 510
22-02-2022 511
22-02-2022 512
22-02-2022 513

22-02-2022 514
22-02-2022 515

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

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

528

INFRACCION MASCARILLA COVID NA ESTRADA DE CEDEIRA 146
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL O 31/03/2022 OFICIADO
POR CATALINA GARCÍA BLANCO
PARQUE FLUVIAL ENTRE A AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES E
A RUA CONDE DE FENOSA ( MARXE DEREITA)
REPARACION DE PAVIMENTO E REFORZO DE RODADURA EN
CAMIÑOS DA ZONA RURAL. LOTE 1: REPARACION DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS NOS CAMIÑOS DE CALVOS,
CORREDOIRA, CARBALLO, CASON E OUTROS

23-02-2022

529

23-02-2022

530

23-02-2022

531

23-02-2022

532

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

533

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

534

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

535

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

536

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

537

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

538

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

539

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

540

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

541

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

542

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

543

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

544

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

545

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

546

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

547

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

548

INFRACCION COVID REUNION

23-02-2022

549

INFRACCION COVID REUNION
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA PRESA DEL MOLINO DE AS ACEAS Y
DEL CAMINO DEL PEREGRINO"
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO
2022
RA APROBAR PAGO NOMINA P LABORAL, EVENTUAL E
CORPORATIVO CON DEDICACION EXCLUSIVA FEBREIRO/2022

23-02-2022

550

23-02-2022

551

23-02-2022

552

23-02-2022

553

8791
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

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

DILIXENCIA PROCEDEMENTO ABREVIADO 231/2021
ACTIVIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA "NARÓN EMPRENDE
EN AZUL"
RA APROBAR PAGO NOMINA PERSOAL FUNCIONARIO
FEBREIRO/2022
AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FESTA INFANTIL DE
ENTROIDO NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DO VAL O 26/02/2022
EXPTE. COMPENSACION OFICIO DEBEDAS/CREDITOS.
TERCEIRO: M. ANGEL FERNÁNDEZ LOURO (********)

23-02-2022 554

DUAS PERSOAS OURIÑANDO NA RUA BERGANTIÑOS

24-02-2022 559

DUAS PERSOAS OURIÑANDO NA RUA BERGANTIÑOS

24-02-2022 560

RA DENEGACION CURSOS DE FORMACION 2022
RA DENEGACION AXUDAS CUSTO E DESPRAZAMENTOS CURSOS
FORMACION

24-02-2022 561

RESOLUCION PAGO SANCION A AUGAS DE GALICIA

24-02-2022 563

V_RECOÑECEMENTO DE SERVIZOS PRESTADOS
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCION
TRANSITORIA DA TITULAR

24-02-2022 564

RESOLUC. RECURSO REPOSIC. SP 8/21
RA APROBAR PAGO S.SOCIAL XANEIRO/2022 (PERIODO
RECADACION FEBREIRO 2022)
RESOLUCION SOLICITUDE SUBVENCION PARA O PROXECTO
"AMAR O XUBIA. FEIRA MARITIMA" (GALP)

24-02-2022 566

Resolución sancionadora de tráfico

24-02-2022 569

Resolución sancionadora de tráfico
RESOLUCION ALCALDIA SOLICITUDE SUBVENCION PARA O
PROXECTO "PEIXEANDO CO EMPREGO" (GALP)
RESOLUCION ALCALDIA SOLICITUDE SUBVENCION PARA O
PROXECTO "POSTA EN VALOR DA AREA ESTANCIAL DO PARQUE
FLUVIAL RIO FREIXEIRO - PARQUE DE XOGOS" (GALP)
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID NON
CONVIVINTES
MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACION
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE NARON

24-02-2022 570

ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DO ALTO

25-02-2022 575

SUBSTITUCIÓN SECRETARIO XERAL O DÍA 02-03-2022
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE
PLUSVALIA

25-02-2022 576

RA s/aprobar pago asistencias organos colexiados en Febreiro de 2022

25-02-2022 578

CF_CURSOS FORMACION 2021
RESOLUCION SOLICITUDE SUBVENCION DA REDE EUSUMO
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION E IMPULSO DO
COOPERATIVISMO E A ECONOMIA SOCIAL PARA OS ANOS 2022 E
2023 (TR811A)

25-02-2022 579

CF_CURSOS FORMACION 2021
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS CON CERTIFICACIÓNS UNE, DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN

25-02-2022 581

23-02-2022 555
23-02-2022 556
24-02-2022 557
24-02-2022 558

24-02-2022 562

24-02-2022 565

24-02-2022 567
24-02-2022 568

25-02-2022 571

25-02-2022 572
25-02-2022 573
25-02-2022 574

25-02-2022 577

25-02-2022 580

25-02-2022 582

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DO TRANSPORTE, DENTRO
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN

25-02-2022

583

NF_NOMEAMENTO FUNCIONARIO

25-02-2022

584

O Concello Pleno, deuse por enterado.
21º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS
-Sra.Ledo Díaz: moitas grazas.
A primeira pregunta é da parroquia de Castro, no camiño dos Barreiros, pasaron uns días non sei
se para canalizar auga ou para algo, nos están mandando estas fotos, os veciños non souberon ben
se esto era porque non teñen beirarrúas e para que pase a auga por aí, pero hoxe choveu e está feito
unha lameira, entonces se nos podedes explicar cal é a actuación e se vai quedar esto así.
E logo temos outra pregunta: agora que a pandemia está a remitir se o concello vai retomar as
actividades das festas tradicionais como os Maios, o Samain, a festa da esfolla, ou se xa se está
poñendo en marcha coas veciñas e veciños de Sedes para o Oenach, por exemplo.
E logo son varias preguntas, e ven incluída nun rogo porque é verdade que dende hai meses
cheganos información dende hai un par de meses de que se estaría a dar o caso da escola de bailes
de salón no Padroado, de persoas que están traballando que en realidade están de baixa, se a vos
vos chegou esa información, se podedes decirnos que eso non é así ou se non tedes esa
información, se nos podedes decir como vai actuar o concello con respecto a esa información que a
nós nos chega e que aquí vos transmitimos.
E tamén temos unha pregunta que tamén é rogo que é na parroquia de Doso, en teoría estaba
aprobado no POS, o camiño de Pouso Vello e Santá de Arriba para a súa solución e o que nos
atopamos agora é unha desfeita, que cada día hai máis fochancas e maiores problemas. Cando se
vai solucionar por fin eso ou depende as parroquias dos votos que teñan para poder solucionar as
cousas……. e algo que se ten prometido dende hai tempo.
Dixéronnos que estaba aprobado nun POS. Eso supoño que o saberá mellor Pablo Mauriz, pero
bueno, nós o que pedimos é que se dé unha solución ou se se ten contemplado solucionar. A
pregunta é: cando se vai facer? .
-Sr.Castrillón Permuy: varias preguntas.
Esta última semana estiveron anulando varias prazas de aparcamento para persoas con mobilidade
reducida, aquí na rúa 25 de xullo. Gustaríanos saber cal é o motivo desa anulación, contando esa
zona con edificios públicos como é o concello, a biblioteca, centro comercial, antigo centro de
saúde, o notario, o banco, comercios en xeral.
Ademais, con outra salvedade, que a única praza que deixaron habilitada non cumpre as
especificacións técnicas.
Entonces gustaríame que nos contestaran a esa pregunta.
Outra pregunta referente a Resolución núm. 2022 /12578 do 10 marzo da Deputación da Coruña
onde se trata da resolución para as axudas polo PEL dos concellos, no.
E vemos que nesa relación non se atopa o Concello de Narón. Gustaríame saber cal é o motivo de
que non esté o concello nesa resolución.
Outra pregunta máis: no mes de xaneiro presentamos unha moción sobre reclamación do goberno
de Narón para que reclamara á empresa que leva a Lei de Dependencia, a Axuda no Fogar, que
cumplira as condicións que están no contrato, e os acordos que hai cos usuarios, no. Dous meses
despois estamos vendo que eso non se solucionou, todo o contrario, vai a peor, no. E nos atopamos
que este fin de semana temos varios casos onde a empresa non vai a facer eses traballos e ademais
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eses traballos que son a familias con usuarios moi dependentes. Polo que consideramos e cremos
que de verdade, dunha vez por todas, o goberno ten que tomar asunto neste tema porque creo que
non podemos seguir permitindo que as familias que teñen un acordo firmado co concello e que
teñen uns dereitos adquiridos dese servizo que os abandonen. Ademais, a maioría dos casos son
familias con persoas moi dependentes. Entonces nos gustaría que tamén nos contestaran a esta
pregunta. Nada máis pola nosa parte.
RESPOSTAS SRA. ALCALDESA
• Con respecto ás festas tradicionais si que se están poñendo xa en marcha, é decir, se está
traballando nelas, e dependerá tamén, hai algunhas que nos chegou a información de que
algunha parroquia non a quere facer e non se farán pero en principio si que se están
retomando todas e coa normalidade relativa que nos dán estos tempos.
• E con respecto á zona de Barreiros, era o que ensinaba eso aí, non sei, imos a preguntar cal
é a situación porque non sei a que se refire.
• Logo con respecto a persoas que están traballando de baixa, non en ningún caso. Non hai
ningunha persoa que esté traballando e evidentemente non se pode facer e non o
consentiremos. Pero a día de hoxe non hai ningunha persoa nesa situación.
• E Pouso vello e Chantado si que está como decías aprobado nun POS e estabamos
pendentes duns permisos sectoriais de ADIF que xa nos chegaron e o que decía que antes
falaba Germán que nosoutros votamos que non é competencia nosa; nos encontramos en
moitas dificultades, non só o Concello de Narón senón que en todos os concellos, que en
todos eses permisos sectoriais que tardan o que non está escrito, e a día de hoxe non
entendemos que para facer, por exemplo, unha reposición dun firme pois teñámoslle que
pedir aínda así autorización a ADIF cando non se vai a modificar nada do trazado dese
camiño nin nada e cremos que con unha revisión dos técnicos municipais chegaría pero
aínda así todo esto dilata os prazos e agora mesmo eses permisos chegaron e se fará esa
adxudicación o antes posible.
• Con respecto ao aparcamento para as persoas con mobilidade reducida non se están -por
decilo dalgunha maneira- reducindo o número, se están reubicando en función das
demandas e das instalacións; é decir, antes había moita máis demanda porque o centro de
saúde estaba aberto nesta zona e agora mesmo está máis abaixo, por eso se cambia pero o
que non me consta é que esa praza non cumpra. Evidentemente pasaremos a pedirlle á
empresa unha revisión por si é así, non o poño en dúbida. En principio conto con que non
sexa así porque entendo que o farán coas medidas que teñen que ser pero é así. Non se está
tratando de reducir e por moitas voltas que lle den esa é a realidade.
• E a donde me consta nos informes que temos, cumplimos incluso máis por riba da ratio das
prazas de minusválidos que corresponderían.
• E con respecto .. o do PEL non teño constancia nin sei porque si, nin porque non.
Preguntarei e lle trasladarei a información cando a teña.
• E con respecto ao SAF, os usuarios, evidentemente nosoutros estamos tomando medidas
con esa empresa, xa o fixemos en varias ocasións de ter distintas reunións, distinta
comunicación requeríndolle que teñen que dar cumprimento ó contrato e así o estamos
facendo e seguiremos porque evidentemente non se teñen que ver por unha problemática en
xeral dunha empresa ou dunha situación non se teñen que ver mermados os servizos que se
lles dan as veciñas e aos veciños de Narón.
Nada máis. Moitas grazas e moi boa tarde a todas e a todos.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a xuntanza, sendo as 21:32 horas da
data indicada na cabeceira, en proba de todo o que se estende a presente acta que é asinada pola
Sra. alcaldesa comigo o secretario xeral que DÁ FE.
V. e pr.
F_FIRMA_96

F_FIRMA_4
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