
Suxestión dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso das obras de
acondicionamento dun centro residencial público de Ferrol

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa intervención …
debido ás incidencias na obras da residencia mixta de maiores de Caranza, en Ferrol.

ANTECEDENTES

1. Na queixa indicaba que a residencia é a única de xestión publica das comarcas de Ferrol,
Eume e Ortegal (200.000 persoas). As prazas con que conta son 191, 49 para asistidos/as,
con ratios insuficientes. Ten case corenta anos, polo que son precisas obras de
remodelación, modernización e adecuación ás novas esixencias de atención ás necesidades
das persoas maiores (asistidos/as e non asistidos/as) e ás normativas relativas aos servizos
sociais e á seguridade e hixiene tanto do edificio como para todas as persoas que viven ou
traballan nese centro. A necesidade de modernización xa resultou evidente; o proxecto de
ampliación foi presentado en 2008 e retomado en 2009, cunha inversión de 5,5 millóns e un
aumento de 81 prazas para asistidos/as. Quedou en nada en tanto se dotaba a diversas
entidades privadas de convenios e subvencións. Como o deterioro das instalacións se facía
insostíbel acométense unhas pequenas obras de reforma por 1,6 millóns para a mellora das
condicións de habitabilidade e da seguridade no verán de 2013. Comezan tras 8 meses e
paralízanse aos 3 meses do seu inicio por falta de adecuación do proxecto ás necesidades
reais do centro. Iso é un exemplo da pouca importancia que se lle dá ao mantemento dos
servizos públicos para atender ás persoas maiores nesta comarca: improvisación, falta de
planificación, derroche de recursos públicos, etc... Planificáronse mal unhas obras que
causaron innumerables inconvenientes: 2 plantas inutilizadas e o resto afectada polas obras
(non existe actualmente escaleira de incendios nin outro medio de evacuación), 26 persoas
trasladadas a outros centros (co conseguinte gasto e desgaste das persoas de idade tan
avanzada). Ano e medio despois teñen unha residencia aínda máis inutilizada e perigosa que
antes de comezar as obras. Reclaman responsabilidades ante o gasto, os inconvenientes e o
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desprestixio dos servizos sociais públicos, e que se retome o proxecto integral de reforma
para a ampliación da residencia. E se isto non se fai, que cando menos se rematen as obras
iniciadas dunha forma seria e profesional. E que se dote a residencia de todos os medios
persoais e materiais necesarios e se abandone a política de desviar recursos a institucións
privadas que responden a intereses privados e non ao interese público. E que a Xunta
depure as responsabilidades pola neglixencia acontecida en relación coas obras, os gastos e
os inconvenientes.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Traballo e Benestar, que xa nola remitiu.
Nela sinálase que “é un centro adscrito á Consellería de Traballo e Benestar que, como a
maioría dos centros, ten bastantes anos de antigüidade. Esta circunstancia motiva que a
Residencia adoeza dunha serie de carencias que esta consellería, no seu momento, decidiu
solucionar, coa finalidade de mellorar a atención que se lles presta aos usuarios. Para este
fin, no ano 2013, reservouse dos presupostos da Comunidade Autónoma de Galicia a contía
de 1.671.688,71 coa fin de levar a cabo a contratación dunhas obras que permitisen unha
mellora nas condicións de habitabilidade na que se atopa o centro. A planificación das obras
efectuouse de xeito que se puidesen simultanear a súa execución coa ocupación do centro
por parte da maioría dos residentes atendidos na mesma, desprazando só a un número
reducido, de xeito que o centro puidese seguir prestando os servizos e o impacto da
actuación fose a mínima posible, evitándose sobre todo o peche do centro. A finais do ano
2013 licitáronse as obras, resultando adxudicadas en novembro de 2013 por un importe de
1.420.935,46 €. O comezo da execución das obras foi o 21 de marzo de 2014. En xuño de
2014, unha vez acometidas as obras de demolición, constatouse a existencia de diversas
incidencias que non puideron preverse á hora de redactar o proxecto. Estas circunstancias
imprevistas, que están xustificadas e debidamente acreditadas no informes técnicos
emitidos, determinaban a imposibilidade de continuar executando as obras conforme o
proxecto, resultado imprescindible redactar un proxecto modificado para recoller a
realidade fáctica coa que nos atopamos e darlle unha resposta viable. En consecuencia, de
acordo co previsto polo Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público e demais normativa vixente
nesta materia, procedeuse á suspensión da execución das obras, mentres se redactaba un
proxecto modificado e se tramitaba o expediente pertinente. Dentro dese expediente de
modificación do contrato é trámite preceptivo, entre outros, darlle audiencia ao contratista
para que manifeste a súa conformidade ou non. O trámite de audiencia ao contratista
cumprimentouse mediante escrito do 10 de outubro de 2014. As alegacións presentadas
polo contratista tiveron entrada na consellería o 5 de novembro de 2014. Nestas alegacións
a empresa pon de manifesto a súa desconformidade cos prezos propostos pola
administración para o conxunto do proxecto modificado. Ante esta actuación e dada a
imposibilidade de lograr un acordo co adxudicatario, a consellería vese na obriga de adoptar
a decisión resolver o contrato por imposibilidade legal de continuar o mesmo. En
consecuencia, iniciouse un procedemento de resolución de contrato coa fin de que unha vez



concluído este, se poida licitar de novo as obras que procedan, sempre dentro das
dispoñibilidades orzamentarias nese momento. Así, con data 16 de febreiro de 2015, por
parte da conselleira remítese ao contratista unha proposta de resolución de contrato, aos
efectos de darlle audiencia. As alegacións do contratista teñen entrada o 4 de marzo de
2015, manifestando a súa conformidade coa resolución do contrato e a indemnización
proposta pero solicitando tamén a indemnización dos danos e prexuízos derivados do
período de suspensión das obras, ó que acompañan unha serie de documentos
presuntamente xustificativos dos mesmos. Esta documentación debe ser analizada polo
miúdo pola administración desde o punto de vista técnico e xurídico. A data actual están
emitidos os informes técnicos pertinentes, tanto pola dirección de obra como polo servizo
de supervisión de proxectos da consellería. O seguinte paso é a solicitude de informe á
asesoría xurídica e unha vez librado este dun xeito favorable permitirá elevar a proposta de
resolución ao Consello Consultivo de Galicia para o seu preceptivo ditame. O Consello
Consultivo de Galicia dispón dun prazo de 2 meses para o exame do expediente e a emisión
do ditame. Mentres tanto a consellería está a tramitar paralelamente a contratación dunhas
obras na cociña para solucionar puntualmente as deficiencias que existen na mesma,
prevíndose unha inversión que roldaría ós 30.000 €”.

ANÁLISE

1.Co exposto confírmase que a consellería contratou as obras precisas para a reforma do
centro residencial, pero no seu desenvolvemento, despois das demolicións previstas
apreciáronse incidencias “que non puideron preverse á hora de redactar o proxecto”. As
circunstancias estarían “xustificadas e debidamente acreditadas no informes técnicos” e
“determinaban a imposibilidade de continuar executando as obras conforme o proxecto”.

Así pois, a consellería entende xustificado que as circunstancias eran imprevisibles e con iso
defende que non existe responsabilidade ao respecto, sen prexuízo do que se determine nas
actuacións en curso ou nas que se promovan posteriormente.

2. Á marxe do anterior, o que neste intre resulta mais relevante é o retraso nas obras, que,
como subliñan tanto os reclamantes como a administración, son necesarias para adecuar o
centro ás necesidades das persoas usuarias e das que traballan no centro. A ese respecto a
consellería deu conta do retraso acumulado ata a data da emisión do informe e sinala os
trámites en curso, que tamén poden levar un tempo considerable, aínda que non o concreta.
Por iso, debe reclamarse unha actitude dilixente á hora de coñecer os trámites que podan
quedar pendentes para cumprir o fin perseguido dende hai tempo, isto é, a reforma do
centro e a súa necesaria mellora.

3. A persoa que reclamou demanda a preservación de intereses especialmente protexidos na
Constitución Española, que obriga aos poderes públicos a realizar unha política de previsión,
tratamento, rehabilitación e integración dos discapacitados físicos, sensoriais e psíquicos,



aos que prestarán a atención especializada que requiran e os amparará especialmente para
o goce dos dereitos que este Título (I) outorga a todos os cidadáns (art. 49). Como
consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre eles a administración autonómica,
teñen a obrigación principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no
artigo 53 do Texto Fundamental.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Traballo e Benestar
a seguinte suxestión:

Que os trámites pendentes para a resolución do contrato vixente e os que resulten necesarios
para abordar as obras se tramiten coa maior dilixencia e rapidez posibles, dada a súa
necesidade e o retraso acumulado.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución.

Saúdoa atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


