
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
POLO PLENO DO CONCELLO, O DÍA 07/11/2015.

Concelleiros presentes:
D. Secundino García Casal.  
Dª Sabela Iñiguez Cinza.
D. Manuel Varela Mecías.
Dª María Amparo Calvo González.
D. Jesús Manuel Soto Vivero.
Dª Ana Belén Breijo Gundín.
D. Manuel Beceiro Couce.
D. Manuel Romero Castrillón.
D. Andrés Fernández Graña.
Dª Silvia Fernández Muiño.
D. Eduardo Lourido Doval.

Secretario:
D. Miguel A. Arroyo Moreno.

 No Salón de Sesións da Casa do Concello de San Sadurniño, sendo as once horas e trinta
minutos do día sete de novembro de dous mil quince,  comparecen os Sres.  Concelleiros  deste
Concello  arriba  indicados,  en  presencia  do  devandito  Secretario,  para  a  celebración  da  sesión
ordinaria do Pleno do Concello oportunamente convocada polo Sr. Alcalde en cumprimento do
establecido  no  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das  entidades
locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro e no Regulamento Orgánico
deste Concello.

Iníciase seguidamente a deliberación dos asuntos de competencia do Pleno incluídos na
Orde do Día da sesión, que son os seguintes:

PRIMEIRO. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
Dase conta da acta da sesión ordinaria celebrada o día cinco de setembro do presente ano

dous  mil  quince.  Pola  Presidencia  pregúntase  ós  Sres.  membros  da  Corporación  se  teñen
observacións ou propostas de modificación que formular en relación con esa acta. Non téndoas,
sométese seguidamente a votación a aprobación desa acta, e a Corporación, en votación ordinaria
e por unanimidade dos seus dez membros presentes, acorda prestarlle a súa aprobación á mesma.

SEGUNDO. RATIFICACIÓN E TOMA DE RAZÓN DE ACORDOS E RESOLUCIÓNS.
Dase conta das resolucións da Alcaldía dictadas desde a última sesión plenaria, xa recollidas

nas actas das Xuntas de Goberno. Dase conta expresamente da Resolución do 20/10/15, pola que
se aprobou a liquidación do presuposto do Concello para 2014, cuxo contido xa coñecen os Sres.
Concelleiros,  e  do  convenio  asinado  coa  empresa  Intasa  para  a  realizacion  dun  proxecto  de
investigación forestal denominado “Salgueiralnovo”, financiado con fondos europeos e que non
suporá gasto algún para o Concello, senon únicamente a cesión temporal de uso duns terreos que
non tiñan uso nin rendemento algún ata a data.

1



A Corporación queda enterada do contido deses actos e acordos.

TERCEIRO. MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5.
Dase conta da proposta de modificación da Ordenanza Fiscal n.º 5, formulada polo grupo de

goberno  coa  finalidade  de  establecer  outra  periodicidade  de  cobro  distinta  da  actualmente
recollida nesa Ordenanza, que é cuatrimestral, para que sexa trimestral, coa finalidade de facilitar a
xestión do cobro desa Taxa e do canon da auga creado pola Lei 9/2010, de 4 de novembro, de
Augas  de  Galicia,  cuxa  periodicidade  de  devengo  é  semestral.  Faise  tamén  un  redondeo  das
cantidades  aplicables  para  2016  que  prácticamente  non  altera  a  súa  contía,  e  se  adaptan  os
importes dos distintos tramos de consumo á nova periodicidade de cobro.

O  asunto  foi  favorablemente  dicataminado  pola  Comisión  Informativa  competente  do
Concello.

O texto da proposta de acordo de modificación, que afectaría únicamente ós artigos 5 e 9 da
Ordenanza, é o seguinte:

“Primeiro.-  Modifícase  o  contido  do  artigo  5  da  ordenanza  fiscal  n.º  5:  reguladora  da  taxa  pola
prestación do servizo do subministro domiciliario de auga potable, que terá o seguinte contido:

Artigo 5º.-Bases de imposición e tipos de gravame
1. As bases de imposición e os tipos de gravame son os contidos nas tarifas recollidas na seguinte 

táboa:
Conceptos Importes 2016

Cota fixa 9,00 €
Consumo entre 0 e 30 m3 cada tres meses 0,16 € / m3

Consumo entre 31 e 50 m3 cada tres meses 0,33 € / m3

Consumo de máis de 51 m3 cada tres meses 0,66 € / m3

Dereitos de acometida 135,00 €
No  referido  aos  dereitos  de  acometida,  o  importe  indicado  comprenderá  a  instalación  polo
Concello da chave de paso, do colar e ata 15 metros de tubaxe. O resto das instalacións e obras
necesarias serán por conta da persoa usuaria do servizo, e serán previamente revisadas polos
servizos municipais.

2. As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automática segundo o índice de 
prezos ao consumo (IPC) publicado polo INE.

Segundo.-  Modifícase o contido  do  apartado  1  do artigo  9 da  dita ordenanza,  que terá  o seguinte
contido:

Artigo 9º.-Liquidación e recadación
1.- As tarifas serán liquidadas por períodos trimestrais vencidos.
Terceiro.- En cumprimento do establecido nos artigos 49 e 70-2 da Lei 7/1985, reguladora das bases do
réxime  local,  e  56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986,  de 18 de abril,  polo  que se aproba o texto
refundido  das  disposicións  legais  vixentes  en  materia  de  réxime  local,  sométese  o  expediente  a
información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte o da publicación do anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e se presenten, no seu caso, as reclamacións
que se estimen oportunas.
Se transcorrido ese prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente esta
modificación da ordenanza fiscal nº 5.”
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Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos
seus  once  membros,  acorda  aprobar  a  referida  proposta  do  grupo  de  goberno  tal  como  viña
redactada.

CUARTO.  ACORDOS  RELATIVOS  Á  REGULACIÓN  DA  INCAPACIDADE  TEMPORAL  PARA  O
PERSOAL FUNCIONARIO DO CONCELLO.

Dase conta polo Sr. Soto da proposta do grupo de goberno, acordada tras a negociación
seguida coa representación do persoal funcionario, indicando que con esta proposta, idéntica á xa
aprobada e vixente para o persoal laboral, o seu grupo trata de paliar a normativa estatal restrictiva
destas prestacións en situación de baixa laboral, e que entrará en vigor tras a súa publicación no
BOP. A proposta literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA, PARA O SEU DEBATE NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 7 DE NOVEMBRO DE
2015, DO ACORDO DE REGULACIÓN DA INCAPACIDADE TEMPORAL PARA O PERSOAL FUNCIONARIO
DEPENDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO
ACORDO  DE  REGULACIÓN  DA  INCAPACIDADE  TEMPORAL  PARA  O  PERSOAL  FUNCIONARIO
DEPENDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO
O Concello de San Sadurniño no ámbito das súas competencias, e consonte co establecido no artigo 9
do Real Decreto Lei 20/2012, negociou coa representación laboral a xestión da prestación económica no
caso de situacións de incapacidade temporal do persoal funcionario municipal.
Con  base  nesa  negociación  ambas  as  partes  chegaron  ó  presente  acordo,  recollendo  as  seguintes
especificacións:

3. Obxecto  e  ámbito  de  aplicación:  consonte  este  acordo  o  Concello  de  San  Sadurniño
complementará as prestacións que percibirá o persoal funcionario incluído no Réxime xeral da
Seguridade Social ao seu servizo nas situacións de incapacidade temporal (IT).

4. Prestacións  nos  supostos  de  incapacidade  temporal  derivada  de  continxencias  comúns:  o
Concello complementará a prestación económica recoñecida pola Seguridade Social, de forma
que  a  suma  de  ambos  os  conceptos  (prestación  económica  da  Seguridade  Social  e
complemento) alcance as seguintes porcentaxes:

1. Durante os tres primeiros días: 50% das retribucións que se viñesen percibindo no mes anterior
ao de causarse a incapacidade

2. Desde  o  día  cuarto  ata  o  vixésimo,  ambos  os  dous  incluídos:  75%  das  retribucións  que  se
viñesen percibindo no mes anterior ao de se causar a incapacidade

3. A partir do día vinte e un: abonarase un complemento ata alcanzar o 100% das retribucións
que se viñesen percibindo no mes anterior ao de se causar a incapacidade.

5. Prestacións  nos  supostos  de  incapacidade  temporal  derivada  de  continxencias  profesionais
(doenza  profesional  ou  accidente  de  traballo):  o  Concello  complementará  a  prestación
económica recoñecida pola Seguridade Social, de forma que a suma de ambos os conceptos
(prestación económica da Seguridade Social e complemento) acade o 100% das retribucións
que se viñesen percibindo no mes anterior ao de se producir a incapacidade.

6. Prestacións  por  incapacidade  temporal  en  casos  especiais:  o  Concello  de  San  Sadurniño
complementará  ata  alcanzar,  como  máximo,  o  100%  das  retribucións  que  se  viñesen
percibindo no mes anterior de causarse a incapacidade nos seguintes supostos:

 Hospitalización
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 Intervención cirúrxica
 IT  sen  hospitalización  por  enfermidades  infecciosas,  mentais,  crónicas,  dexenerativas,

irreversíbeis  e/ou  incurábeis,  así  como  as enfermidades  recollidas  no  anexo  do  Real  Decreto
1148/2011 ou norma que o substitúa, así como outras incapacidades temporais producidas ata
que se produce a curación definitiva da enfermidade recollida no mencionado anexo

 IT sen hospitalización que requira tratamento ou terapia hospitalaria
 IT derivada de enfermidades intercorrentes, é dicir, complicacións ou doenzas que sobreveñen

no curso doutra enfermidade, períodos de recuperación ou postoperatorios
 IT  derivada  de lesións  de carácter grave,  feridas,  mutilacións,  intoxicacións ou deformidades

producidas por accidentes que non teñan a consideración de continxencias profesionais e que
requiran un tratamento específico domiciliario ou ambulatorio. Tamén aqueloutras que causen
alteracións  da  mobilidade  dos  traballadores  ou  traballadoras,  incapacitantes  do  sistema
musculoesquelético,  para  cuxa  recuperación  sexa  necesario  un  tratamento  específico
domiciliario ou ambulatorio

 IT por enfermidade relacionada con discapacidades recoñecidas e valoradas cun grao do 33%
ou superior

 Incapacidade temporal durante o embarazo
 IT  por  causas  relacionadas  con  enfermidades  crónicas,  dexenerativas,  irreversibles  e/ou

incurábeis
 IT relacionada con procesos oncolóxicos
 IT por enfermidades contaxiosas que poidan provocar a súa extensión no ámbito do traballo,

con prescrición facultativa de illamento
 Enfermidades do sistema neurolóxico e/ou nervioso, que impidan o normal desenvolvemento

das tarefas propias do posto
7. Días de ausencia por mor dunha doenza ou accidente: o Concello de San Sadurniño, no ámbito

das  súas  competencias,  e  de  acordo  co  establecido  na  disposición  trixésimo  oitava  da  Lei
17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2013, regula o número
de días  de ausencia  por  enfermidade ou accidente no  ano  natural  aos  que non resulta  de
aplicación o desconto en nómina previsto na disposición adicional citada.

Neste senso, acórdase que o desconto en nómina regulado na DA 38ª citada, non será de aplicación
a  catro  días  de  ausencia  ao  longo  do  ano  natural,  dos  que  só  tres  poderán  ter  lugar  en  días
consecutivos,  sempre  que  estean  motivadas  en  enfermidade  ou  accidente  e  non  dean  lugar  a
incapacidade temporal.
Para ter dereito a este beneficio o traballador ou a traballadora terá que presentar a correspondente
xustificación da  súa  ausencia  nos  termos  establecidos  nas  normas  reguladoras  da  xornada  e  o
horario de aplicación en cada ámbito.
8. Xustificación  documental:  nos  casos  recollidos  nos  puntos  2,  3,  4  e  5  será  obrigatoria  a

xustificación documental acreditable do suposto que dea dereito á compensación económica
da prestación por baixa e das retribucións correspondentes.

9. Entrada en vigor:  o presente acordo entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia.”

10.
O  asunto  foi  favorablemente  dictaminado  pola  Comisión  Informativa  competente  do

Concello.

4



O Sr. Romero di que o seu grupo está de acordo, xa que se trata de aplicar o mesmo réxime
para tódalas persoas traballadoras do Concello, como o seu grupo xa solicitou cando se adoptou o
acordo relativo ó persoal laboral. 

O Sr. Alcalde resposta que entón no se solicitara nin se negociara este acordo por parte do
persoal funcionario. O Sr. Soto agradece o cambio da actitude dos conselleiros da oposición, que
agora apoian esta proposta, mentres que se abstiveron cando se prantexou o mesmo acordo para o
persoal laboral.

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos
seus once membros, acorda aprobar a proposta do grupo de goberno en relación coa regulación
da incapacidade laboral do persoal funcionario.

QUINTO. MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL.
Dase conta polo Sr. Varela da proposta do grupo de goberno de modificación puntual do

Regulamento de Participacion Veciñal co obxecto de adaptar algunhas referencias a persoas que o
integran  á  nova  distribución  de  competencias  entre  as  distintas  concellerías,  e  que  sirva  para
posibles modificacións futuras desa distribución de competencias.  O asunto foi  favorablemente
dictaminado pola Comisión Informativa competente do Concello. O texto da proposta de acordo
de modificación, que afectaría únicamente ós artigos 12 e 26 do Regulamento, é o seguinte:

“Modificación do Regulamento de participación veciñal do Concello de San Sadurniño.
Primeiro.- Modifícase o artigo 26 do Regulamento de participación veciñal do Concello de San

Sadurniño, que terá o seguinte contido:
Artigo 26.- 
O Consello de participación veciñal estará integrado polos seguintes membros:
· Presidencia: O Alcalde ou alcaldesa, ou a persoa en quen delegue
· Vogalías:
o Os  concelleiros  ou concelleiras  que teñan atribucións  nas  áreas  da  participación veciñal,  cultura,
deportes e facenda
o Un membro de cada grupo político con representación no Concello
o Unha persoa representante de cada entidade inscrita no RME
· Secretaría: un traballador ou traballadora do Concello, con voz e sen voto, nomeada pola Alcaldía
· Asesoramento: eventualmente poderán participar no Consello, con voz e sen voto, aquelas persoas
representantes  de  sectores  ou  entidades  de  interese,  cuxa  presenza  se  estime  necesaria  para  o
tratamento de determinados temas, podendo ser requiridas a instancia do propio Consello, ou asistir
por solicitude propia sempre e cando se admita pola maioría do Consello

Modifícase a primeira liña do artigo 12 do Regulamento, que terá o seguinte contido:
“A Concellalía con competencias en materia de Participación Veciñal será a encargada de:”

Segundo.- En cumprimento do establecido nos artigos 49 e 70-2 da Lei 7/1985, reguladora das
bases do réxime local, e 56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicions legais vixentes en materia de réxime local, sométese o expediente a
información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte o da publicación do anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e se presenten, no seu caso, as reclamacións
que se estimen oportunas.
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Se transcorrido ese prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente o
modificación do Regulamento.”

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos
seus  once  membros,  acorda  aprobar  a  proposta  do  grupo  de  goberno  de  modificación  do
Regulamento municipal de participación veciñal.

SEXTO.  RECOÑECEMENTO  EXTRAXUDICIAL  DE  CRÉDITOS  E  APROBACIÓN  INICIAL  DE
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 04/2015

Dase  conta  polo  concelleiro  de  Facenda,  Sr.  Soto,  do  fundamento  legal  deste  tipo  de
acordos de recoñecemento extraxudicial, que se configuran como excepcións ó principio xeral de
anualidade  presupostaria,  e  das  súas  causas,  explicando  os  pagamentos  que  se  aprobarían
mediante  este  expediente,  e  indicando  que  sendo  preciso  cargar  estes  gastos  ó  presuposto
corrente, será necesario incrementar a consignación existente nas partidas correspondentes, o que
se fará mediante o expediente de modificación de créditos con cargo ó remanente de tesoureiría
resultante da liquidacion do presuposto de 2014 que tamén se propón aprobar neste punto da
Orde do Día.

O expediente de que se trata foi dictaminado favorablemente pola comisión informativa
competente deste Concello. 

Os  pagos  ós  que afecta  o  presente  expediente,  recollidos  nos  informes de  Secretaría  e
Intervención obrantes no expediente, son os seguintes:

A)  Facturas  correspondentes  ó  tratamento  do  residuos  sólidos  urbanos  procedentes  da
recollida domiciliaria de lixo, na planta da Sociedade Galega do Medio Ambiente, concretamente a
facturación correspondente ós meses de marzo a decembro, ámbolos dous incluidos, facturas que
non  se  aprobaron  por  acordos  expresos  da  Xunta  de  Goberno  Local  e  que  foron  obxecto  de
procedementos xudiciais:

Nº factura/periodo Data rexistro Importe Aplicación

0694/marzo 14 10/04/14 5.110,15 € 162.22799

0980/abril 14 15/05/14 4.904,89 € 162.22799

1465/maio 14 13/06/14 5.054,32 € 162.22799

1762/xuño 14 11/07/14 5.528,89 € 162.22799

1945/xullo 14 13/08/14 6.108,54 € 162.22799

2210/ago 14 19/09/14 6.285,88 € 162.22799

2688/set 14 14/10/14 6.266,17 € 162.22799

2814/oct 14 17/11/14 5.822,82 € 162.22799

3229/nov 14 11/12/14 4.852,34 € 162.22799

3585/dec 14 15/01/15 5.177,48 € 162.22799

TOTAL 55.111,48 € 162.22799

6



B) Factura correspondente á aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do
Concello, emitida por Eptisa con data do 09/12/14 e número E1450755 e rexistrada no rexistro de
facturas do Concello con data do 10/12/14, por un importe de 24.537,60 €, que debe ser aboada
con cargo á aplicación presupostaria 150.22706.

Toma a palabra brevemente o Sr. Lourido, manifestando a súa intención de apoiar o acordo,
ainda que poida ter discrepancias en relación coa xestión da facturación de Sogama, porque tamén
está pendente a factura de Eptisa, con cuxo pago está de acordo.

O Sr.  Romero  interven de  seguido  para  dicir  que  as  facturas  de Sogama  tiñan que estar
pagadas no seu tempo, que o retraso suporá maiores custes para o Concello e que as obrigas deben
ser asumidas en tempo e forma, polo que votarán en contra deste acordo.

O Sr. Soto di que o que se propón neste expediente é destinar a mesma cantidade á que
ascende o importe das facturas non aboadas en 2014, non máis, polo que non haberá consecuencias
negativas para o Concello, e que o seu grupo cumpriu coa súa obriga de defender os dereitos dos
veciños  de  San Sadurniño,  ademáis  de  que o  asunto ainda está  pendente dunha  resolución  do
Tribunal Constitucional que podería dar a razón á interpretación sostida polo Concello.

O Sr. Alcalde interven brevemente para dicir que un expediente de modificación de créditos é
un simple trámite administrativo, ainda que teña un nome rimbombante, e que permitirá pagar este
ano as facturas que xa se indicaron, defende a actuación de concellos, como o de Piñor, que levaron a
defensa dos intereses dos veciños ata o Constitucional e di que outros concellos repercutiron o custe
sobre os veciños, o que non se fixo neste.

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por maoría de oito votos
favorables, dos concelleiros do BNG e o do PSOE, con tres votos contrarios, dos concelleiros do PP,
acorda prestarlle a súa aprobación ó expediente de que se trata e recoñecer extraxudicialmente os
créditos  indicados  no mesmo,  ordeando o seu  aboamento con cargo  ás  partidas  presupostarias
indicadas no informe de Intervención existente no expediente.

Dase  conta  de  seguido  polo  Sr.  Soto  do  expediente  tramitado  para  a  aprobación  da
modificación de créditos número 04/2015, coa modalidade de suplementos de crédito financiados
con remanente de tesourería, no que consta o informe favorable do interventor. Como xa queda dito,
expediente ven motivado pola necesidade de abordar o pago das facturas obxecto do expediente de
recoñecemento extraxudicial aprobado nesta sesión.

As altas en aplicacións ou partidas de Gastos son as que seguidamente se indican:
Partida: grupo e artigo Consignación actual Incremento Consignación resultante

150.22706 26.000,00 € 24.537,60 € 50.537,60 €
162.22799 56.000,00 € 55.111,48 € 111.111,48 €

Totais 82.000,00 € 79.649,08 € 161.649,08 €

As altas en Partidas de Ingresos detállanse de seguido:
Partida: capítulo e artigo Consignación actual Incremento Consignación resultante

87 0,00 79.649,08 € 79.649,08 €
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O  asunto  foi  favorablemente  dictaminado  pola  Comisión  Informativa  competente  do
Concello.

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por maoría de oito votos
favorables, dos concelleiros do BNG e o do PSOE, con tres votos contrarios, dos concelleiros do PP,
acorda aprobar  inicialmente o expediente de modificación de créditos nº  04/2015,  ordeando a
realización,  coa  brevidade posible,  dos  trámites  necesarios  para  a  súa aplicación ó  presuposto
vixente.

SÉTIMO. APROBACIÓN INICIAL DO P LAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
Dase conta polo Sr. Soto de que este punto determina que o pleno de hoxe sexa un dos

máis importantes dos últimos anos, no que se remata un proceso longo, dilatado por diferentes
motivos esóxenos. O PXOM é un documento moi extenso, que comprende moitos tipos de solos
diferentes en función das características do Concello de San Sadurniño, que o Sr. Soto detalla, e
lembra que a aprobación inicial supón a suspensión do outorgamento de licencias. Di que espera
que o documento poida ser a probado por unanimidade dada a súa importancia.

O documento conta cos informes favorables esixidos polo artigo 85-1 da Lei 9/2002, de 30
de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

O  asunto  foi  favorablemente  dictaminado  pola  Comisión  Informativa  competente  do
Concello. Para a válida aprobación inicial do PXOM requírese a maioría absoluta do número legal
de membros da Corporación.

O Sr. Lourido di que este instrumento é unha prioridade de todos desde hai anos e un paso
importante para o pobo, polo que o seu voto será favorable, e que os posibles defectos que teña o
documento poderán ser corrixidos durante a exposición pública, polo que é importante que se
aprobe canto antes, para evitar máis retrasos por posibles cambios lexislativos.

O Sr.  Romero interven para dicir  que deberían terse feitas reunións informativas previas,
porque se trata de aprobar algo que non se coñece ben, nun primeiro exame atoparonse planos
que non corresponden a San Sadurniño, e no se comprende que se lle dea tanta publicidade a
outras cousas e con este tema, que é da maior importancia, non se fixera información ningunha.
Polo tanto o seu grupo se absterá na votación, ainda que se o documento conta co apoio dos
veciños, por suposto tamén contará co do PP.

O  Sr.  Alcalde  di  que  se  trata  dunha  decisión  das  máis  importantes,  que  contamos  cun
planeamento vello  e  totalmente  obsoleto e  que ademáis  se  fixo  con  moi  escasa  participación
veciñal; que o contrato para redactar este Plan asinouse en 2005, cando gobernaba o PP, o primeiro
documento completo foi entregado en 2006 e o que se trae hoxe é básicamente o mesmo, coas
correccións derivadas de cambios normativos introducidos con posterioridade, e que non foi este
goberno  quen  decidiu  non  publicar  nada  antes  da  aprobación  inicial,  ademáis  de  que  nas
xuntanzas previas dos representantes dos grupos políticos tampouco se dixo nada dun posible
avance. Haberá asambleas nas parroquias dende o luns e se animará á xente a alegar, a participar,
porque non todo depende do Concello. Faltan ademáis moitos informes de organismos externos e
poden modificarse moitas cousas. O dos documentos equivocados é totalmente irrelevante e é
demagóxico que o diga o PP. Remata decindo que un acordo como este supera a un goberno e
debe adoptarse por consenso, e non é leal cuestionar a tramitación ou os niveis de participación no
PXOM. O Sr. Soto di que se fixo un procedemento participativo no ano 2010-2011 con explicacións
sobre as características xerais do planeamento e unhas follas para facer aportacións, ainda que non
tivo moita  participación.  O que non  se  pode facer  é  pactar  contidos  dun Plan con grupos  de
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veciños, porque iso sería corrupción. Ademáis, a participación comeza agora, coa asamblea do luns
en Bardaos, incentivando a colaboración da xente.

O Sr. Romero reitera que se os veciños están de acordo co Plan, o seu grupo o respaldará cos
seus votos.

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por maoría de oito votos
favorables, dos concelleiros do BNG e o do PSOE, con tres abstencións, dos concelleiros do PP, o
que supón a maioría absoluta do seu número legal de membros, acorda:

1º.-  Aprobar  inicialmente  o  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  deste  Concello  de  San
Sadurniño, redactado pola empresa Eptisa, que conta cos informes indicados no artigo 85-1 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

2º.-  Dispor que o PXOM inicialmente aprobado se someta simultáneamente ás consultas
previstas no documento de referencia e ó trámite de información pública durante dous meses,
mediante anuncio que se publicará no "Diario Oficial de Galicia" e en dous dos xornais de maior
difusión na provincia. Simultáneamente e durante o mesmo prazo, darase audiencia ós municipios
limítrofes.  Ó mesmo tempo recabaranse das administracións públicas competentes os informes
sectoriais que resulten necesarios 

3º.- Especificar, ós efectos do establecido no artigo 77 da Lei 9/2002, que a suspensión do
procedemento de outorgamento de  licencias de parcelación de terreos, edificación e demolición
afectará a todo o término municipal,  naqueles ámbitos cuxas novas determinacións supoñan a
modificación  da  ordenación  urbanística  vixente.  Poderán  outórganse  licenzas  sempre  que
simultaneamente  se  cumpran  as  condicións  do  planeamento  vixente  e  as  do  aprobado
inicialmente.

OITAVO. MOCIÓN RELATIVA Á PROMOCIÓN DO ANO 2016 COMO ANO DAS IRMANDADES
DA FALA.

Dase conta da moción presentada polo grupo do BNG no rexistro con data do pasado día
29/10/15, que o Sr. Soto resume brevemente de seguido e que literalmente di:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai case cen anos, figuras históricas como a de Antón Vilar Ponte traballaban a prol da creación dunha
organización que situase no primeiro termo a importancia do idioma galego. Asi, o 18 de maio de 1916
nacía na Coruña a Irmandade dos Amigos da Fala, posterioremente coñecida para a historia como
Irmandades da Fala.  Co obxectivo da defensa,  o cultivo e a promoción da lingua  do noso país,  ao
nacemento  da  Irmandade  da  Coruña  seguiron  o  doutras  localidades  onde  homes  e  mulleres
comprometidas traballaron pola dignificación da nosa identidade.  
A aparición e difusión das Irmandades supuxo un avance para a cultura de noso, situando a nación
galega como o suxeito fundamental da produción cultural da época.  Promoveron a elaboración de
gramáticas, dicionarios e estudos lingüísticos sobre a nosa fala, reivindicando tamén para ela aqueles
espazos dos que tiña sido desterrada, desde a administración ao ensino.
No vindeiro 2016 cúmprense 100 anos dunha peza fundamental na configuración do que hoxe somos
como pobo e cultura, por iso é fundamental garantir o compromiso das institucións públicas coa súa
celebración,  difundindo o coñecemento do seu legado histórico e apoiando a declaración oficial  de
2016 como Ano das Irmandades da Fala. 
Por estas razóns o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo
pleno do Concello esta moción propoñendo a adopción do seguinte
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ACORDO
1.    Consonte o acordo unánime do Parlamento de Galiza de 29 de abril de 2015, acórdase instar ao
Goberno Galego a declarar 2016 "Ano das Irmandades da Fala", establecendo para iso un un programa
de actividades conducentes a divulgar a toda a sociedade galega o coñecemento do encomiábel labor
desta organización, animada polo propósito de traballar pola consecución dunha Galiza máis culta,
libre, xusta e comprometida consigo mesma, e a dotar os fondos necesarios nos orzamentos da Xunta
de 2016 para executar ese programa. 
2.    Comprometemos  ao  noso  Concello  a  colaborar  coa  administración pública  e  coas  asociacións,
organizacións, colectivos e entidades da contorna para difundir a historia das Irmandades da Fala e o
seu contributo ao traballo pola lingua e culturas galegas. “

O  Sr.  Lourido  amosa  a  súa  conformidade  coa  proposta,  destacando  a  importancia  do
estudio da nosa lingua porque saber máis idiomas é ter máis cultura. 

O Sr. Romero di que o seu grupo tamén apoiará esta moción, destacando o traballo polo
galego que fixeron as Irmandades, sen imposicións nin esixencias, polo que a identidade colectiva
galega está en débeda con elas. 

O Sr. Alcalde di que un dos participantes destacados nas Irmandades foi o veciño de Ferreira
Manuel  Sánchez Hermida,  autor  dalgun sainete na época e ó que se adica especialmente esta
moción.

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos
seus once membros, acorda aprobar a moción de que se trata.

NOVENO.  MOCIÓN  RELATIVA  Á  APROBACIÓN  DUN  PLAN  TERRITORIAL  DE  XESTIÓN  DE
RESIDUOS E A CREACIÓN DUNHA SOCIEDADE PÚBLICA COMARCAL PARA A SÚA XESTIÓN.

Dase  conta  da  moción  presentada  no  rexistro  polo  grupo  mixto  do  concello  de  Narón
Eliximos Narón Electores (ENE), con data do 16/10/15, a favor dunha planta de xestión de residuos,
que  o  presidente  dese  grupo,  Alfonso  Casal  Pita,  presente  na  sala,  resume  nunha  breve
intervención coa autorización da Alcaldía e que literalmente di:

“Moción a favor dun Plan territorial para a xestión comarcal de residuos, e a creación de una planta de
compostaxe e outra de selección de envases lixeiros.

A organización política Eliximos Narón Electores, pertencente o Grupo Mixto Municipal de Narón, en base ao
disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,  presenta
diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN, en base á seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O obxectivo da Directiva 2008/98/CE, “Directiva Marco de Residuos” e acadar o reciclado do 50% dos residuos
municipais en 2020 (España está en el 30% en 2015), mentres que o obxectivo de redución do vertido de residuos
urbanos biodegradables establecido na Directiva 1999/31/CE relativa ao vertido de residuos, debe ser no 2016
cómo máximo, do 35% da cantidade total de residuos urbanos biodegradables xerados no 1995 (España está en
el 47% en 2015).
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España  puxo  en  marcha  os  Plans  de  Impulso  ao  Medio  Ambiente  (PIMA),  e  o  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente aprobou o pasado mes de abril o plan PIMA-Residuos, con liñas de axuda para o
fomento da separación en orixe da fracción orgánica, o seu tratamento mediante compostaxe, e a construción de
instalacións  de  compostaxe  destinadas  exclusivamente  ao  tratamento  de  biorresiduos  recollidos  de  forma
separada. Esta aposta ten múltiples obxectivos:

 Axudar redución de residuos urbanos para alcanzar os obxectivos comunitarios co:

o Incremento das cantidades de residuos de competencia municipal destinadas a reciclado.

o Redución do vertido de residuos biodegradables que actualmente e a parte de maior peso da bolsa
tipo (42% do total).

o Diminución da cantidade de residuos en vertedoiro e de emisións de gases de efecto invernadoiro, dos
que un 76% débense a fracción orgánica dos residuos.

 Xeración  de  compós que  pode  ser  comercializado  como  aboamento  orgánico  de  calidade,  e  que
contribúe á mellorar a fertilidade do chan, e o secuestro de carbono no mesmo.

 Xeración de emprego como consecuencia do desenrolo da actividade de recollida e de construción e
explotación das plantas de tratamento.

 Reducir da contaminación e gastos no transporte ao reducila distancia no transporte dos residuos as
plantas.

Na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  a  composición  media  dos  residuos  da  non  variou  desde  2009,
permanecendo como principal fracción da “bolsa tipo” a correspondente aos residuos orgánicos biodegradables
(FORSU) cun 42%.

Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 (PXRUG).

O Plan recolle os seguintes obxectivos:

 OBJETIVOS CUALITATIVOS

o Estabilizar, nunha primeira fase, e reducir ao final do Plan, a produción de residuos en Galicia.

o Incrementar de modo significativo o reciclaxe dos residuos.

o Minimizar  o  vertido final  en  depósitos  controlados,  especialmente  de  fracción  biodegradable  e
materiais recuperables.

 OBJETIVOS INSTRUMENTALES

o Fomentar a recollida selectiva en orixe, especialmente de la fracción orgánica.

o Potenciar as recollidas comerciais en orixe.

o Potenciar o mercado do reciclaxe.

o Implicar ás persoas nas actuacións de xestión de residuos.

o Garantir a complementariedade de modelos.

o Desenrolar  as  infraestruturas  necesarias  para  tratar  los  residuos  xerados baixo  criterios  de
suficiencia, proximidade, viabilidade ambiental e económica

o Garantir a calidade e transparencia da información
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Por outra parte, contempla tres fases temporais que determinan as diferentes etapas de execución das medidas
que contempla o Plan, e dentro delas a consecución dos obxectivos do Plan desprazouse cara á última fase:

 2010-2013: Inicio do Plan (xa rematada).

 2014-2017: Primeira fase de consolidación do Plan

 2018-2020: Segunda fase de consolidación do Plan

As actuacións a desenvolver durante o período de execución deste Plan, dividíronse en dez Liñas Estratéxicas que,
á  súa  vez,  divídense nunha  ou  varias  actuacións.  De entre  elas  queremos destacar  a  liña  8  (Incremento  da
planificación  territorial  e impulso de novos instrumentos para a xestión  sostible de residuos)  e en especial  a
actuación  “8.2:  Impulso  á  redacción  de  plans  territoriais  de  xestión de  residuos  que  inclúan  prevención,
recollida selectiva e desenvolvemento de infraestruturas segundo o caso”.

Esta actuación contemplábase como de acción inmediata para a primeira etapa do plan, que ten por obxectivo
concretar a xestión establecida no novo plan en cada un dos ámbitos comarcais ou locais, e para a súa redacción
contemplábase crear unha liña de subvencións e ofrecer a asistencia técnica precisa por parte da Xunta.

A planificación local ou supralocal considerase un elemento clave para potenciar os instrumentos de prevención
e recollida selectiva e para mellorar os resultados de xestión a nivel local, que en última instancia contribuirán a
acadar  os  obxectivos  do  Plan.  En  ocasións  esta  planificación  pode  incorporar  tamén  as  infraestruturas  de
tratamento  necesarias  para  unha  ou  varias  fraccións  en  función  das  existentes  no  territorio,  dos  modelos
escollidos, etc.

Os plans territoriais de xestión que deberán definir as medidas de prevención que se van aplicar, os sistemas de
recollida  e  os  obxectivos  de  xestión  previstos,  a  planificación  do  seu  despregamento,  etc.,  así  como  os
instrumentos de tipo normativo, económico, organizativo e sobre todo educativo que os van acompañar.

Este Plan debe contemplar un avance na recollida selectiva de residuos dando entrada principalmente a recollida
separada da fracción orgánica e contemplando diversas formas de servizo segundo a zona como pode ser a
recollida porta a porta ou o apoio o autocompostaxe. Ademais, consideran que he necesario reforzar a acción
dos concellos na promoción e vixilancia do cumprimento das ordenanzas, co fin de que a veciñanza colabore na
correcta separación dos residuos, polo ben do medioambiente e a redución do gasto neste servizo.

Na seguinte táboa recóllense a previsión de financiamento actualizada a xullo de 2014 para as distintas liñas
estratéxicas divididas en diferentes conceptos.
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Se miramos a situación de Narón e comarca con respecto ao PXRUG vemos que he necesario dar un impulso a
xestión  de  residuos  e  que  hai  moito  camiño  para  acadar  os  obxectivos  do  ano  2020,  e  vemos  necesaria  a
elaboración  do correspondente plan territorial  de xestión e dos instrumentos necesarios para a súa posta en
marcha e supervisión. Para elo pódese recadar a axuda prometida pola Xunta e outras administracións.

Rematada a fase de inicio do PXRUG vese que se avanzou na mellora da xestión de residuos pero que aínda
queda moito por facer. Así, unha das principais conclusións da revisión desta fase inicial (2010-2013) e que é
necesario incrementar a recollida selectiva da fracción orgánica con destino a compostaxe, xa que os resultados
en materia de recollida selectiva da fracción orgánica amosan avances demasiado discretos, polo que é preciso
poñer  en  marcha  actuacións  que  fomenten  o  seu  despegue.  Entre  estas  actuacións  inclúense  as  melloras
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previstas inicialmente no PXRUG 2010-2020 das plantas existentes de Nostián, Barbanza e Morrazo; así como a
adaptación da planta de SOGAMA para o tratamento desta fracción, o que conleva a implantación da recollida
selectiva do quinto colector a nivel municipal nos concellos adheridos a este modelo (entre os que se encontran os
Concellos das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal).

De feito a primeira fase de consolidación do Plan (2014-2017) xa contemplaba a posta en funcionamento das
primeiras plantas locais de gran capacidade de compostaxe e dunha nova planta de selección de envases lixeiros
de selección mecánica automatizada sen localizacións determinadas.

Na seguinte  táboa  recóllense as  principais  características  das plantas  e das  inversións necesarias  para estas
plantas,  e  que poderían  contar  co financiamento  da  comunidade  europea e  axudas  tanto  do  Ministerio  de
Medioambiente como da Xunta de Galicia e da Deputación provincial

 Capac. (t/a) Coste (€) Amort.(€/a) Sup (m²) Financ. 70%
Cap.

Propio

Planta de compostaxe 10.000
11.000.00

0 1.100.000 11.100 7.700.000 3.300.000

Planta de selec. envases 5.000 8.600.000 860.000 12.400 6.020.000 2.580.000

Totales  
19.600.00

0 1.960.000 23.500 13.720.000 5.880.000

Por todo elo a coalición Eliximos Narón Electores solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción
do seguintes

ACORDOS:

1. Aprobar a participación do Concello nun equipo de traballo comarcal para a elaboración dun Plan territorial
de  xestión  de  residuos  supralocal,  que  avance  na  recollida  selectiva  de  os  residuos,  especialmente  na
fracción orgánica, na diversidade de sistemas de recollida segundo as características de cada zona, e na
optimización de recursos de cara a posibilitar a progresiva integración dos Concellos a un servizo comarcal
de xestión de residuos.

2. Aprobar a participación do Concello nun equipo de traballo comarcal para a elaboración un estudo co fin de
afrontar una xestión pública comarcal dunha planta de compostaxe e outra de selección de envases lixeiros,
recadando o apoio doutras administracións (Deputación, a Xunta e Ministerio de agricultura), e de ofertar
un servizo comarcal de xestión de residuos ao que se poidan ir sumándose aqueles Concellos que o desexen.”

O Sr. Soto amosa o acordo do BNG coa proposta, e di que a xestión de residuos en Galicia
estase a facer ó revés,  xa que debería basarse en microplantas que separen residuos e aforren
custes e non na centralización do tratamento disparando os custes de transporte. Un novo plan
neste aspecto é co mplicado, pero hai que seguir loitando.

O Sr. Lourido di que é unha proposta interesante, pero cara e difícil de financiar. O seu voto
será favorable, pero o que se necesitaría sería un estudo medioambiental para a zona Ferrol-As
Pontes.

O Sr. Romero di que o actual sistema de xestión de residuos lle parece axeitado e que a
proposta dispararía os custes, xa que non se trata soamente da instalación, senon principalmente
da xestión posterior.

O Sr. Casal Pita, noutra intervención autorizada pola Alcaldía, di que non entende que o PP
cuestione os datos expostos na moción, que proceden de fontes oficiais da Xunta. Que non se

14



debate agora o modelo de xestión, senon soamente o inicio dunha altertnativa consensuada, e que
as plantas de de xestión de residuos podense autofinanciar.

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por maoría de oito votos
favorables, dos concelleiros do BNG e o do PSOE, con tres votos contrarios, dos concelleiros do PP,
acorda aprobar a moción de que se trata.

DÉCIMO. MOCIÓN RELATIVA Á SOLICITUDE DE MILLORA NO SERVIZO DAS AMBULANCIAS
DO 061 NA COMARCA. 

Dase  conta  da  moción  presentada  no  rexistro  polo  grupo  mixto  do  concello  de  Narón
Eliximos Narón Electores (ENE), con data do 16/10/15, a favor de solicitar áa Xunta unha mellor
cobertura das ambulancias do 061, que o presidente dese grupo, Alfonso Casal Pita, presente na
sala, resume nunha breve intervención coa autorización da Alcaldía e que literalmente di:

“Moción a favor de solicitar a Xunta unha mellor cobertura das ambulancias de Urxencias Sanitarias do
061 na área de Ferrolterra.

A organización política Eliximos Narón Electores, pertencente o Grupo Mixto Municipal de Narón, en base ao
disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,  presenta
diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN, en base á seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Introdución:
Os Sistemas de Emerxencias Médicas (SEM) constitúen un elemento importante nos servizos de saúde en todos os
países  da  Unión  Europea.  Ademais,  nas  últimas  décadas  tomaron  especial  protagonismo,  ao  producirse  un
incremento xeneroso na demanda de atención urxente, posiblemente relacionado co aumento das expectativas e
da idade da poboación. España é un dos países da Unión Europea con maior distancia entre o domicilio e o
hospital de referencia1, e especialmente en Galicia debido a unha maior dispersión da poboación galega fronte
outras  autonomías,  o  que  converte  ao  transporte  sanitario  nunha  actividade  crucial  dentro  da  prestación
sanitaria.

Todos os cidadáns españois teñen dereito a recibir o mesmo nivel e calidade de atención sanitaria urxente 2, polo
que é necesario que as administracións públicas realicen un esforzo para dotar ás comunidades autónomas dos
recursos necesarios de acordo a unha serie de criterios obxectivos.

Os índices de ambulancia por poboación absoluta (número de recursos asistenciais por 100.000 habitantes) é un
dos indicadores recomendados na avaliación da calidade da atención sanitaria extrahospitalaria, presentándose
útil para a monitoraxe dos sistemas de emerxencia, e veñen representar o nivel de cobertura ofrecido a diario de
emerxencias.  Un  índice  alto  proporciona  unha  maior  garantía  para  que  no  caso  de  xurdir  dous  ou  varias
emerxencias  ao  mesmo  tempo  poida  asignarse  o  recurso  máis  adecuado.  Segundo  a  OMS  o  cociente  de
ambulancias por poboación debería ser de 1 ambulancia de SVB cada 25.000 habitantes e 1 de SVA cada
120.000.

1Fundación Nacional del Transporte Sanitario para la educación, cooperación y desarrollo. Libro blanco del transporte sanitario: 
análisis económico del sector. FNTS; 2005.

2Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. BOE 128, del 29 de mayo de 2003.
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Outras recomendacións3 céntranse no emprego doutros índices máis pragmáticos,  aínda que tamén de máis
complexo cálculo,  fundamentándose en criterios  de isócrona4,  establecendo ademais estándares de calidade.
Esta  sistemática  presenta  a  capacidade  de  considerar  indirectamente  algunhas  peculiaridades  territoriais
(orografía, vías de comunicación...).

O Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) do Sistema Nacional de Saúde (SNS) danos información
sobre de os recursos  e a actividade dos servizos de urxencias  e emerxencias 112/061.  Todos os  datos  que se
manexan neste texto refírense a información do SIAP correspondente o ano 2013.

No referente os dispositivos móbiles recolle os seguintes tipos:

 Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA ou Unidade de Soporte Vital Avanzado USVA) 5 ou Ambulancias
asistenciais  de  clase  C:  vehículos  para  asistencia  técnico-sanitaria  en  ruta  e  destinados  a  proporcionar
soporte vital avanzado, con: Condutor e técnico en emerxencias sanitarias (TES) / Enfermeiro / Médico cando
a asistencia a prestar o requira.

 Ambulancia  de  Soporte  Vital  Básico  (SVB  ou  Unidade  de  Soporte  Vital  Básico  USVB)5 ou  Ambulancias
asistenciais  de  clase  B:  vehículos  para  asistencia  técnico-sanitaria  en  ruta  e  destinado  a  proporcionar
soporte vital básico e atención sanitaria inicial, con: Condutor e TES

 Ambulancias  non  asistenciais  de  clase  A15:  Vehículos  que  no  están  acondicionadas  para  la  asistencia
sanitaria en ruta, destinadas al transporte de pacientes en camilla, con Condutor.

 Equipo  Aéreo  de  emerxencias  (EA)  ou  Helicóptero  Medicalizado:  Funcións  e  equipamento  similares  ás
ambulancias asistenciais de clase C (ou SVA), con Piloto, Enfermeiro e Médico.

 Vehículo  de  Intervención  Rápida  (VIR):  vehículos  de  emerxencias  acondicionados  para  la  asistencia  de
urxencias  vitais  pero  sen  capacidade  de  traslado  de  pacientes,  con  equipamento  e  mesma  función
asistencial que o SVA, con TES e Médico e/ou Enfermeiro

 Unidade de Atención Domiciliaria (UAD): Vehículos acondicionados para realizar la atención en domicilio,
pero sen capacidade de traslado de pacientes,  con Condutor e Médico e/ou Enfermeiro,  e equipado con
maletín de medicación, monitor desfibrilador, e oxixeno.

 Vehículos Especiais de Catástrofes (VEC) ou Unidade de Apoio Loxístico (UAL): vehículos de transporte de
material  especial  para la asistencia sanitaria en caso de incidentes non rutineiros  con múltiples vítimas,
grandes  catástrofes,  etc.  Equipamento:  Material  de  triaxe,  carpas,  hospitais  despregables,  elementos
especiais de sinalización e material de incidentes de múltiples vítimas. Profesionais: activase o tipo o número
de persoal necesario e adecuado o tipo de catástrofe.

3Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Protocolo de actuación y buenas prácticas en la atención
sanitaria inicial al accidentado de tráfico. Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010.
4Área de influencia dunha base para unha determinada limitación do tempo de chegada da ambulancia dende a base.
5Equipamento e profesionais segundo Artigos 3 e 4 do Real Decreto 836/2012, do 25 de maio
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No gráfico 1 mostrase información sobre do número de unidades de cada un dos tipos de dispositivos móbiles
para as diferentes comunidades e para o conxunto de España, podendo comprobar que Galicia encontrase un
20% por  debaixo da media nacional  e  solo dispón dos tipos  EA,  SVA  e SVB,  polo  cal  obtén  un mellor  posto
(aproximadamente a media nacional) se consideramos só as Unidade de Soporte Vital Básico e Avanzado (ver
gráfico 2).

17



Ao contrastar os datos calculados entre territorios se obxectiva unha evidente disparidade de resultados. Con
todo, a comparación entre comunidades en función dos diferentes índices obtidos é un proceso que debe ser
realizado con certa cautela, xa que non se evidenciou unha clara relación entre os resultados calculados e cífralas
poboacións ou extensión de cada territorio.

18



No gráfico 3 podemos observar que as demandas sanitarias 6 rexistradas en Galicia no 2013 estiveron bastante
por  riba  da media  nacional  sendo  a  segunda  comunidade  con  maior  demanda  ,  e  a  cuarta  por  incidencia
sanitarias. Inclúese ó final unha desagregación das provincias galegas no que se pode ver que A Coruña está un
pouco por debaixo da media galega.

6Demanda sanitaria = Demandas informativas + Incidencias sanitarias.
Demandas informativas = Aquelas demandas que solicitan unicamente información que non require valoración nin

consello sanitario. Son resoltas polo persoal non sanitario do Centro Coordinador.
Incidencias sanitarias = Considérase incidente a aquela demanda sanitaria que require a valoración/interven-ción do

persoal  da  central  de  coordinación,  independentemente  da  súa  complexidade.  A  súa  resolución  implica  unha
valoración, tras a cal se emite un consello (pauta de actuación) por persoal sanitario ou, en ocasións, por persoal non
sanitario actuando baixo protocolo, ou ben se decide a mobilización dun recurso.

Incidentes sanitarios resoltos sen mobilización de recursos propios. Inclúe:
- Consellos sanitarios /pautas de actuación (ver apartado anterior)
- A derivación da demanda a un centro de Atención Primaria para que un profesional sanitario desprácese (fose do

centro) para atendela.
- A recomendación ao usuario de acudir a un centro sanitario para que lle atendan.

Incidentes sanitarios resoltos con mobilización de recursos propios. Inclúe:
- A mobilización urxente dos dispositivos móbiles.
- O Traslado de pacientes críticos entre centros hospitalarios mediante uso de ambulancias de clase SVA ou Equipos

Aéreos (como excepción, neste caso inclúense os traslados programados).
Desagregación:
a) Número de incidentes sanitarios resoltos con mobilización de dispositivos con traslado de pacientes: Ambulancias

clase SVA, clase SVB, clase A1 ou EA.
b) Número de incidentes sanitarios resoltos con mobilización de vehículos sanitarios sen transporte de pacientes:

Tipo VIR ou UAD.
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Cando se analizan as incidencias sanitarias que requiriron de dispositivos móbiles (ver gráfico 4), Galicia tamén
se encontra nunha quinta posición con 79 incidencias cada 1000 habitantes fronte a 71 da media nacional, e no
referente as provincias galegas A Coruña ten a taxa mais baixa e próxima a media nacional.

En  canto  das  incidencias  con  movementos  de  recursos,  á  desagregación  en  SVB  e  SVA  +  EA  ocorre  algo
semellante (ver gráfico 5).

Como conclusión podemos dicir que Galicia presenta unha alta cantidade de incidencias sanitarias con unha alta
exixencia de Unidades móbiles de Soporte Vital situándose como unha autonomía con índices bastante por riba
da media nacional, o cal choca co seu menor equipamento que a sitúa bastante por debaixo do equipamento
medio nacional.
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As
Urxencias Sanitarias en Galicia:

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha entidade sen ánimo de lucro, de competencia
autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no Rexistro
de Fundacións de Interese Galego.

A Xunta de Galicia asume a función de protectorado, a través da Consellería de Sanidade. A vinculación entre a
Fundación e o Servizo Galego de Saúde-Consellería de Sanidade formalízase mediante contratos-programa que
permiten vincular o funcionamento da Fundación cos criterios de planificación do Servizo Galego de Saúde e
coas necesidades dos usuarios.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ten por obxecto a realización de actividades de xestión,
coordinación, consultoría,  asistencia e transporte de pacientes,  docencia e investigación, prioritariamente,  en
materia  de  atención  extrahospitalaria.  Tanto  na  emerxencia  e  na  urxencia  sanitaria,  coma  no  campo  dos
coidados críticos, promove a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanitario.

Na memoria do ano 2013 da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia – 061 informase de que a rede de
transporte  sanitario  urxente  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  está  formada  polos  seguintes  recursos
asistenciais:

 10 + 1 estival  Ambulancias Asistenciais de Soporte Vital  Avanzado (AA-SVA) medicalizadas,  situadas nas
grandes cidades: A Coruña (2), Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra, Sanxenxo (en época
estival),  Vigo,  Mos,  Lugo e a Mariña Lucense (Foz),  que realizan  a súa actividade asistencial  no ámbito
extrahospitalario, e para a realización dos traslados interhospitalarios do paciente crítico.

 101 Ambulancias Asistenciais de Soporte Vital Básico (AA-SVB) subcontratadas mediante concurso público e
distribuídas  en  87  bases  por  toda  a  xeografía  galega,  que  seguen  criterios  de  demanda  asistencial,
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dispersión e isócrona (a isócrona establecida é de 20 minutos no medio rural e de 10 minutos no medio
urbano).

 2 helicópteros que pertencen á Axencia Galega de Emerxencias, pero que están medicalizados por persoal do
061, e situados nas cidades de Ourense e Santiago de Compostela.

Estes recursos encontrase lonxe das 23,05 SVA e das 110,64 SVB aconselladas para a poboación galega segundo a
recomendación da Organización Mundial da Saúde (unha USVA por cada 120.000 habitantes e unha USVB por
cada 25.000).

As Urxencias Sanitarias na Comarca de Ferrolterra:

Actualmente existe unha USVA na base de Ferrol para atender non só a comarca de Ferrolterra senón tamén as
de Eume e Ortegal, co cal estamos a falar de unha poboación obxectivo de case 200.000 habitantes, moi por
encima  dos  120.000  recomendados  pola  OMS,  pero  ademais  esta  cobertura  encontrase  mermada  por  dous
aspectos:

 A  USVA  ten  que  encargarse  do  traslado  de  pacientes  críticos  entre  hospitais,  o  cal  ocorre  con  certa
frecuencia porque o Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) ten unha oferta sanitaria moi
limitada con respecto o Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

 A atención ao PROGALIAM7 implica que os pacientes diagnosticados de Infarto Agudo de Miocardio nas
USVA ou nos hospitais que carecen de servizo de hemodinámica son trasladados inmediatamente e, dun
modo seguro, aos centros de referencia correspondentes, que para Ferrolterra e o CHUAC.

Estes traslados supoñen unhas dúas horas nas que a USVA non pode atender as Urxencias, e isto ocorre con
bastante frecuencia.

Por estas razóns, faise unha proposta de implantar unha USVA na base de Narón que complemente a de Ferrol
para deixar unha cobertura de 100.000 habitantes por unidade o tempo que se da cobertura os traslados.

A proposta de que a nova unidade se implante en Narón ten como razón: situala próxima o CHUF ao tempo que
evitar  concentralas  no  mesmo  punto  co  fin  de  prevenir  que  en  determinadas  circunstancias  ambas  sexan
afectadas polas mesmas problemáticas, como poden ser obras na carreteira de acceso, atascos, etc.

No  referente  as  USVB,  actualmente  na  comarca  de  Ferrolterra  distribúense  4  ambulancias:  dúas  en  Ferrol
(indicativos A-295 e A-296), outra en Narón (A-298) e unha en Cedeira (A-280); na comarca de Ortegal localízanse
unha en Ortigueira (A-282) e outra en Cariño (A-261); e na do Eume outras dúas: Pontedeume (A-297) e As Pontes
(A-281). Todas elas están a tempo completo as 24 horas do día salvo a de Narón que esta a 12 horas diúrnas.

Facendo un estudo dos tempos de chegada das ambulancias aos distintos puntos da comarca detéctanse zonas
do rural que están por riba dos 20 minutos da isócrona arriba comentada. Como se pode ver na seguinte táboa o
pobo de As Somozas encontrase no límite dos 20 minutos da isócrona respecto de As Pontes (non así para unha
parte do concello),  e moi lonxe das outras bases de SVB, mentres que Balocos (Moeche) encontrase a uns 25
minutos as bases que o rodean (ver mapa con os postos identificados polas cruces, e onde os círculos marcan os
puntos a unha distancia de uns 8,5 km en liña recta dende os postos, uns 10 minutos a 50 km/h).

7Programa galego de atención ao infarto agudo de miocardio
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O problema dun tempo de chegada superior o planificado non só afecta á atención dos casos que se produzan
nestas  zonas  mais  afastadas,  senón  que  tamén  afecta  as  outras  zonas  mais  próximas,  debido  a  que  se
incrementa a probabilidade de deixalas desatendidas, e por este motivo, propóñense dúas novas bases para as
Unidades de Soporte Vital.

Unha base situada na zona de Moeche, por exemplo no seu centro de saúde, permitiría cubrir de forma eficiente
os concellos de Moeche, San Sadurniño, As Somozas,  así como parte de Cerdido e Valdoviño, os cales suman
unha poboación de unhas 12.000 persoas. Aínda que esta poboación non é moi alta permite liberar os recursos
das outras bases mais poboadas para ofrecerlles a adecuada cobertura, e pola mesma razón considerase que
inicialmente a cobertura do posto sexa de 12 horas.

No caso da península de Bezoucos os pobos de Ares e Mugardos encóntranse xusto a 20 minutos 8 da base de
Narón pero no así o pobo de Chanteiro no estremo Oeste. A poboación da península suma uns 11.158 habitantes,
que xunto con Fene de 13.498 habitantes fan un total de 24.656 persoas que son aproximadamente as 25.000 que
é o recomendado pola OMS para unha SVB. Igual que no caso anterior, considerase que inicialmente a cobertura
do posto sexa de 12 horas diúrnas.

8Tempos medidos empregando a ferramenta de Google Maps.
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Na táboa 2 móstrase o número de unidades de soporte vital actualmente en operación na comarca de Ferrolterra
e as novas cantidades propostas que supoñen: 

 Incrementar unha unidade de SVB en Ferrol.

 Incrementar en unha SVA na base de Narón e pasar a actual SVB de 12 a 24 horas.

 Crear unha nova base na zona de Moeche con unha SVB a 12 horas diúrnas.

 Crear unha nova base na zona de Ares-Mugardos con unha SVB a 12 horas diúrnas.

No gráfico 6 móstranse o número de unidades asistenciais SVA e SVB por cada 100.000 habitantes para o total de
España,  o  conxunto  de Galicia,  as  catro  provincias  galegas,  o  conxunto  das  comarcas  de Ferrolterra-Eume-
Ortegal,  e finalmente para a comarca de Ferroltera na situación actual e  na proposta,  diferenciando entre a
cobertura diúrna e nocturna.
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No  gráfico  pódese  observar  que  actualmente  Ferroterra  está  peor  atendida  que  calquera  das  outras  zonas
recollidas  no  gráfico,  tanto  de  día  como  de  noite,  e  a  proposta  supón  poñela  no  horario  nocturno
aproximadamente ao nivel actual das tres comarcas en conxunto e da media de España, e no horario diúrno por
riba das outras referencias salvo da provincia de Lugo, pero aínda sen acadar o nivel de España si temos en conta
outro tipo de unidades (VIR e UAD) como se mostraba no gráfico 1.

O número de dispositivos  móbiles  por cada 100.000 habitantes  en  Ferrolterra  está  en torno a un 27,4% por
debaixo  da  media  galega  e  un  42,9%  por  debaixo  da  nacional  (32%  si  so  se  considera  o  tipo  de  unidades
empregadas en Galicia.

Conclusións:

Existen unha clara necesidade de mellorar a cobertura do 061, e esta demanda basease en:

 No dereito de todos os españois a recibir o mesmo nivel e calidade de atención sanitaria urxente.

 No incremento xeneroso que a demanda de atención urxente foi sufrindo nos últimos anos.

 A  maior  distancia  entre  o  domicilio  e  o  hospital  de  referencia  debido  a  unha  maior  dispersión  da
poboación galega fronte outras autonomías.

 As incidencias sanitarias que requiriron de dispositivos móbiles en Galicia no 2013 foron un 11% por enriba
da media española,  mentres que o número de dispositivos móbiles cada 100.000 habitantes de Galicia
encontrase un 20% por debaixo da media nacional,  e moi lonxe dos recomendados pola Organización
Mundial da Saúde.

 A diferenza doutras comunidades, Galicia nos últimos anos non variou o seu nivel de cobertura deste tipo
de servizo, mentres que si aumentou a demanda, polo que faise necesaria unha mellora, especialmente en
as zonas mais desfavorecidas como e Ferrolterra.

25



 O número de dispositivos móbiles por cada 100.000 habitantes en Ferrolterra está en torno a un 27,4% por
debaixo da media galega e un 42,9% por debaixo da nacional (32% si so se considera o tipo de unidades
empregadas en Galicia.

 Na baixa cobertura  da USVA  de Ferrol  para  as  comarcas de Ferrolterra,  Eume e  Ortegal,  con  200.000
habitantes, e tendo que atender tamén os traslados interhospitalarios e do programa PROGALIAM.

 Na falta de a adecuada cobertura das USVB de acordo a isócrona (tempo de chegada) establecida de 20
minutos no medio rural  (e  de 10 minutos no medio urbano) de zonas como Ares,  Mugardos,  Moeche,
Cerdido, Valdoviño, San Sadurniño, As Somozas. Problema que non só afecta á atención dos casos que se
produzan nestas zonas mais afastadas, senón que tamén afecta as outras zonas mais próximas, debido a
que se incrementa a probabilidade de deixalas desatendidas.

Por todo elo a coalición Eliximos Narón Electores solicita do Pleno a adopción do seguinte acordo:

Solicitar á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia,
na súa función de protectorado de dita fundación,  e informando a todos os grupos políticos do parlamento
galego, o incremento do número de Unidades de Soporte Vital na comarca de Ferrolterra da seguinte maneira:

 Incrementar unha Unidade de Soporte Vital Básico a base de Ferrol.

 Incrementar en unha Soporte Vital Avanzado a base de Narón e pasar a actual Unidade de Soporte Vital
Básico de 12 a 24 horas.

 Crear unha nova base na zona de Moeche con unha Unidade de Soporte Vital Básico operando 12 horas
diúrnas.

 Crear unha nova base na zona de Ares-Mugardos con unha Unidade de Soporte Vital  Básico a 12 horas
diúrnas.”

O Sr. Soto amosa a conformidade do seu grupo, xa que se trata dunha proposta de mellora
nas prestacións do sistema sanitario.

O Sr. Lourido di que a proposta lle parece interesante, ainda que debería contar co apoio
doutras administracións, pero que a ambulancia asistencial á que se refire debería ter a súa base en
San  Sadurniño,  que  conta  cun  PAC,  en  lugar  de  en  Moeche,  co  que se  reduciría  o  tempo  de
resposta.

O Sr. Romero di que a calidade do servizo é boa neste momento, pero indica a disposición
do seu grupo a apoiar calquera iniciativa que poida mellorar esa calidade.

Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos
seus once membros, acorda aprobar a moción de que se trata.

URXENCIA. Antes de pasar ó undécimo e último punto da Orde do Día, rogos e preguntas, o
Sr. Alcalde pregunta ós Sres. membros da Corporación, en cumprimento do sinalado nos artigos
91-4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e 26-
6 do Regulamento orgánico e de funcionamento do Concello, se desexan someter á consideración
do Pleno, por razóns de urxencia,  algún asunto non comprendido na Orde do Día da presente
sesión. 

Toma a palabra a Sra. Breijo, para propoñer a inclusión dun asunto urxente: a aprobación
dunha declaración institucional denominada “25 de novembro”.
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Sometida  de  seguido  a  votación  ordinaria  a  urxencia  da  moción,  a  Corporación,  por
unanmimidade dos seus once membros, acorda considerar a moción urxente, ordenado que se
pase de seguido ó seu debate. 

URXENCIA. PRIMEIRO. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL “25 DE NOVEMBRO”.
A  Sra.  Breijo  le  a  declaración  previamente  consensuada  entre  os  grupos  políticos  da

Corporación, que literalmente di:

”A violencia machista segue a ser un dos problemas máis graves que ten que afrontar a nosa
sociedade. Nos últimos anos a violencia contra as mulleres ten deixado de ser un asunto invisíbel grazas
ó constante traballo dos movementos de mulleres.
 A valoración do tráxico balance ó longo deste último ano 2015, marcado polo continuo aumento de
agresións  sexuais,  vexacións  verbais  e  asasinatos  de  mulleres  (  6  en  Galiza  e  45  en  todo  o  estado
español)  cunha  media  de  266  denuncias  diarias  de  mulleres  por  maltrato  das  súas  parellas  ou
exparellas,  corroboran  que  as  relacións  entre  homes  e  mulleres  se  seguen  a  construír  sobre  bases
patriarcais que continúan apuntalando a desigualdade e a discriminación machista.
Só unha sociedade baseada e asentada na igualdade real, educada na resolución pacífica de conflitos,
que  mire  as  mulleres  e  os  homes  con  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades,  conseguirá  obter  as
ferramentas precisas e eficaces para facer fronte a esta violencia.
Debemos  seguir  traballando  na  coeducación  en  igualdade  ós  nosos  nenos  e  nenas  dende  a  súa
infancia, na prevención da violencia coas rapazas e rapaces, poñendo todos os nosos recursos precisos
para a construción de relacións baseadas no respecto, a liberdade, a autonomía e a igualdade.
A corporación municipal segue a asumir o seu compromiso de continuar levando a cabo as accións
contempladas no II PIOMH:
-Sensibilizar a concienciar á poboación sobre a importancia da prevención da violencia de xénero
-Previr a violencia dende o ámbito familiar
-Garantir a atención e total protección ás mulleres en situación de violencia de xénero.”

Toma a palabra de seguido o Sr. Romero, para propoñer a inclusión doutro asunto urxente:
unha  moción  para  a  promoción  do  leite  galego  que  foi  presentada  no  rexistro  con  data  do
29/10/15  e  que non  foi  incluida  na  orde  do  día  debido  a  un  erro  involuntario  no  rexistro  de
documentos.

Sometida  de  seguido  a  votación  ordinaria  a  urxencia  da  moción,  a  Corporación,  por
unanmimidade dos seus once membros, acorda considerar a moción urxente, ordenado que se
pase de seguido ó seu debate. 

URXENCIA. SEGUNDO. MOCIÓN PARA A PROMOCIÓN DO LEITE GALEGO.
O Sr. Romero expón o contido da moción, na que se expón a convenienccia de contar cunha

marca  galega  identificativa  de  calidade para  o  leite  que se  produce  en  Galicia,  para  axudar  a
superar  a  crise  do  sector  lácteo,  solicitando  da Consellería  de Medio  Rural  a  adhesión de San
Sadurniño á campaña promocional “Galega 100%”, e unha campaña de promoción e difusión desa
marca que complemente a declaración aprobada polo Concello no último Pleno.

Interven o Sr. Soto, que clarexa que no se aprobou unha declaración, senon unha moción do
BNG sobre o tema do leite, e que sorprende que se propoña promocionar a calidade do noso leite
porque xa se sabe que é o mellor, o que fai falla e que a Xunta, que ten competencias en materia de
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consumo, impida a venda de leite por debaixo do prezo por litro que se paga ós productores, para
evitar a vergoña de que custe máis unha botella de auga que unha de leite. Di que a proposta e
unha  cortina  de  fume,  que o  problema  ven de que as  subvencións  ós  gandeiros  galegos  son
menores que as que se dan ós andaluces, e que o que fai falla é garantir uns ingresos suficientes ós
productores e establecer salarios dignos para que a xente poida elexir comprar a mellor calidade,
razóns polas que o voto do grupo do BNG será contrario á aprobación desta moción.

O Sr.  Lourido interven de seguido para sinalar  que o asunto é complicado,  que non lle
parece mal que se incentive o consumo de leite galego, ainda que a publicidade non é todo, e que
o que se debería facer é fomentar o consumo en fresco. Manifesta que se absterá na votación da
moción.

O Sr. Alcalde fai unha breve intervención para insistir en que, sendo un tema complicado, o
que procede é que a Xunta exerza as súas competencias no relacionado co consumo.

Sometido finalmente o  asunto  a  votación  ordinaria,  a  Corporación,  por  maioría  de sete
votos contrarios, dos concelleiros do BNG, con tres favorables, dos do PP e unha abstención, do do
PSOE, acorda non aprobar a moción de que se trata.

UNDÉCIMO. ROGOS E PREGUNTAS. 
O  Sr.  Romero  pregunta  polos  locales  para  uso  dos  partidos  políticos  do  Concello,

respostándolle  o  Sr.  Alcalde  que  se  fará  unha  proposta  relativa  a  este  asunto  para  tratar  de
consensuar próximamente, cando se abra a Casa da Xuventude.

Pregunta de seguido o Sr.  Romero pola  posibilidade de adicar a  outros  usos  as  antigas
escolas unitarias que se rehabilitaron para convertilas en vivendas. O Sr. Alcalde resposta que esas
vivendas están á venda, ainda que non se pode obrigar a ninguén a compralas, e que tamén se
puxeron a disposición do Estado para o acollemento de refuxiados.

Pregunta de seguido o Sr. Romero polas funcións que realiza o asesor enerxético, indicando
que funcións semellantes as realizan asesores das empresas subministradoras e tamén algunhas
entidades vinculadas con administracións públicas. O Sr. Alcalde resposta que o asesor comproba a
facturación, posibles desfases en consumos ou a enerxía reactiva, e que o asesoramento que se
poida recibir doutras procedencias tampouco sería gratuito.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión, sendo as doce
horas e cincuenta e seis minutos,  redactándose a presente acta para a adecuada constancia do
tratado e dos acordos adoptados, do que como Secretario certifico.  

O ALCALDE PRESIDENTE, O SECRETARIO,

28


