
ACTA DE CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE DO FORO 
CÍVICO DA TERCEIRA IDADE DE FERROL

Nº de acta: 1/2017

Lugar da reunión: Sala de Comisións do Concello de Ferrol

Data:  28 de xullo de 2017

Hora: 12:50h.

Están presentes as seguintes persoas e/ou entidades:

José María Fontao Pita, a título individual.

Victoria Lugrís Armesto, en representación de Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., empresa encargada
da xestión dos Centros de Día de Caranza e Esteiro.

Ana María Casal Díaz, a título individual.

Ana María López Romero, en representación de AFAL Ferrolterra.

Borja Alexandre Peña Prieto, en representación de Teavi Cuidado Asistencial S.L., 

María del Carmen Prieto Fernández, en representación de Andaravía S.C.G.,

Yolanda Díaz Cabanas, en representación de Andaravía S.C.G.,

Manuel Sendón López, en representación da asociación veciñal Santa Comba de Covas,

Álvaro Montes Celeiro, en representación da concellería de Participación Cidadá do Concello de Ferrol,

actúa como secretario, Álvaro Calvo, e modera Tamara Rubiños Varela, compoñentes do equipo técnico
de Deloga S.L., empresa adxudicataria do desenvolvemento do Foro Cívico da Terceira Idade de Ferrol.

Trátase a seguinte ORDE DO DÍA:

1ª parte: de constitución do Comisión Permanente

1. Presentación das achegas recollidas no proceso participativo para a creación do Foro Cívico 
da Terceira Idade

2. Presentación das persoas, entidades e asociacións que solicitan a súa integración nesta 
Comisión

3. Funcionamento da Comisión para a elaboración dun Regulamento Interno:
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3.1. Definición das funcións da Comisión Permanente

3.2. Establecemento da periodicidade das reunións.

3.3. Establecemento das canles de comunicación internas e externas. 

4.  Outros.

2ª parte: da seguinte reunión.

5. Temas a tratar na seguinte reunión da Comisión para comezar a elaborar a orde do día. 

6. Varios.

7. Determinación da data, hora e lugar da seguinte reunión.

8. Lectura da acta de constitución, sinatura da mesma polas persoas presentes e peche da 
sesión.

Acordos sobre a 1ª parte:

1. O equipo técnico encargado do desenvolvemento do Foro Cívico da Terceira Idade de Ferrol 
dá lectura á síntese das achegas recollidas durante o proceso participativo. 

2. Todas as persoas presentes manifestan o seu interese ou das entidades ás cales representan 
de integrarse nesta Comisión. O equipo técnico informa que foron recibidas no correo electrónico
participacion@ferrol.es, tres solicitudes de integración de entidades que manifestaron 
imposibilidade para estar presentes nesta sesión. Corresponden a:

- Asociación Edad Dorada Mensajeros de La Paz, encargada da xestión da Residencia Mi
Casa. Estará representada nesta Comisión por Noelia Castro Paz.

- Geriatros Ferrol, que estará representada por Marta Sanz Lorenzo.

- Asociación Veciñal Cuco Ruíz de Cortazar, que estará representada por María del Pilar 
Rodríguez Venancio. 

3.  O equipo técnico expón que, tal e como está recollido no Regulamento de Participación Cidadá de
Ferrol, as funcións desta Comisión son as de facer un seguimento continuado das cuestións tratadas no
marco do Foro Cívico da Terceira Idade de Ferrol. Trátase dun órgano de carácter consultivo. 

As persoas presentes acordan que a Comisión estea aberta a futuras integracións e opínase que debe
fomentarse a incorporación dun maior número de persoas de maior idade. Acórdase que tratar o modo de
conseguir isto sexa tratado na seguinte reunión desta Comisión. Igualmente, algunhas voces manifestan
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que,  no caso de non lograr  a integración  de máis  persoas  de maior  idade,  as mesmas asociacións
veciñais representadas na Comisión poden servir de canle entre a poboación do seu ámbito de influencia
e a Comisión, para facer chegar as súas inquedanzas, opinións ou propostas.

Exponse  a  necesidade de contar  cunha figura  de  secretaria/o  desta  Comisión  que terá  como única
función a de tomar acta en cada unha das reunións a realizar. Exponse tamén que convén contar cunha
figura de vicesecretaria/o para realizar esta mesma labor en substitución da/o secretaria/o. Consúltase se
algunha  das  persoas  presentes  se  mostran  voluntarias  a  asumir  esta  función,  e  ofrécense  Borja
Alexandre  Peña Prieto  e María  del  Carmen Prieto  Fernández.  Acórdase designalas  a  estas persoas
secretario e vicesecretaria, respectivamente. 

Acórdase que esta Comisión se reunirá, de maneira ordinaria, cada trimestre. O equipo técnico aconsella
marcar sempre, ao remate dunha reunión ordinaria, a data, hora e lugar da seguinte reunión. Procederán
tantas convocatorias extraordinarias como sexan necesarias.

Acórdase  que  as  persoas  que  compoñen  esta  Comisión  estarán  en  contacto  por  medio  de  correo
electrónico e por medio dun grupo de mensaxería móvil por medio da aplicación WhatsApp. Deloga S.L.
asume  a  tarefa  de  crear  este  grupo  e  abandoalo  inmediatamente  tras  a  súa  creación,  sendo
administradoras do mesmo todas as persoas integrantes desta Comisión.

Infórmase que o acordado ata o momento serve, xunto co disposto no Regulamento de Participación
Cidadá de Ferrol, como regulamento de funcionamento interno desta Comisión. En ocasións futuras estes
acordos poderán ser revisados ou ampliados segundo conveña preciso. 

Queda constituída a Comisión Permanente do Foro Cívico da Terceira Idade de Ferrol, composto polas
persoas e/ou entidades representadas nesta sesión, ademais daquelas que solicitaron a súa integración
por medio de correo electrónico. A totalidade de persoas/entidades que compoñen esta Comisión é de 12
integrantes.

2ª parte

Álvaro Montes Celeiro,  concelleiro de Participación,  propón manter  unha reunión entre persoas desta
Comisión e Alcaldía e restantes compoñentes do grupo de goberno municipal para tratar o contido do
“Informe do proceso participativo para a creación do Foro Cívico da Terceira Idade”.  Isto é moi  ben
valorado e considerado oportuno por parte das persoas presentes. Así, asúmese o compromiso de que
dende a concellería de Participación se solicitará a dita reunión e se informará da data ás persoas que
forman parte da Comisión. En función da data desta reunión, a Comisión reunirase previamente para
preparala. Se nesta ocasión fora posible por razón de tempo, tratarase tamén:

- Número e composición da Comisión en termos de relación entidades-persoas a título individual.

- Como fomentar a integración de persoas maiores nesta Comisión.

Se  por  razóns  de  tempo  non  fora  posible,  estas  cuestións  serán  tratadas  na  posterior  reunión  da
Comisión. 

Sinálase tamén a conveniencia de que o contido do  “Informe do proceso participativo para a creación do
Foro Cívico da Terceira Idade” sexa tamén trasladado a Xosé Manuel Rey Varela, Conselleiro na Xunta
de Galicia. 
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Remata esta reunión sendo as 14:15h. Todas as persoas presentes nestes momento asinan a presente
acta e manifestan coñecer o contido da mesma.

ANEXO

O equipo técnico de Deloga S.L. manifesta que con data, 4 de agosto de 2017, foi recibida unha
solicitude de integración de AFAL Ferrolterra na cal se expón que, ademais de Ana María López
Romero, tamén participará nesta Comisión Noelia Ríos en representación desta entidade.
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