
A atención do Alcalde de Ferrol

As restricións impostas nos accesos aos servizos municipais a consecuencia da pandemia
da covid-19, se ben no seu momento foron necesarias, a día de hoxe, supoñen unha
barreira que non facilita a xestión dos trámites administrativos ao conxunto da veciñanza e
impiden a recuperación da normalidade na plena participación social e veciñal da vida
municipal en todos os seus ámbitos.

A estas alturas a sociedade é consciente de como debe comportarse e de cales son as
medidas preventivas que se deben adoptar na situación socio-sanitaria que estamos a
vivir. Polo que non se entende que os servizos municipais segan pechados e o seu aceso
vetado para o conxunto da cidadanía e axentes sociais do noso concello.

É por isto que  as entidades que asinamos este documento solicitamos do concello de
Ferrol:

• O libre aceso da cidadanía ao pazo municipal de Ferrol e a apertura ao público de
todas  as  dependencias  municipais  que  a  día  de  hoxe  se  atopan pechadas.
Estabelecendo,  de  ser  o  caso,  controis  de  aforo  que  fosen  precisos  pola
organización das dependencias municipais.

• A adecuación  da  recepción  e  do  persoal  de  recepción  para  transformarse  nun
punto de información á cidadanía (PIC), onde ademais de, ser o primeiro punto de
parada ao entrar ao Pazo municipal, se oriente á veciñanza sobre trámites, formularios
e incluso, se dispoña de equipos informáticos para uso da cidadanía.  

• Mellora e roforzo do servizo de asistencia telefónica municipal. 

• Avanzar na mellora da accesibilidade da cidadanía á administración electrónica
mediante:

• O desenvolvemento dunha sede electrónica moito máis accesible e 
intuitiva. 

• Estabelecer o servizo de cita previa vía web, con transparencia no número 
de citas que se ofertan cada día en cada departamento.

Ferrol 16 de febreiro de 2022

A.VV. A Magdalena;   A.V.V., Covas;   A.V. Canido                                                         

A.V.V.  “Castelao” de Brión;  A.V.V. “Rosalía” A Graña;    A.V.V. Ultramar; Agrupación 

A.V.V. da Zona Rural;   A.V.V. San San-Bertón ;   A.V.V Ferrol Vello                                   

A.V.V. Recimil ;   A.V.V. Santa Mariña;   A.V.V “O Cruceiro” Santa Icia;

A.V.V San Pablo-Catabois;  Dignidad ;  Asoc. Xeración; 

Bloque Nacionalista Galego. 
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