Pladesemapesga denuncia que Xulio Ferreiro esta autorizando cortar a
auga a máis de 65 familias con nenos/as semanales sen recursos para
facer fronte ás facturas municipais de Emalcsa.
A Plataforma en defensa do sector Marítimo Pesquero de Galicia
acusa de aptitude "rastrera" a do Sr Xulio Ferreiro e a de
Emalcsa onde si fixo co cargo de Presidente xunto a outros afines
"amiguetes" da Marea como vocales do Consello de Administración e
sinala o Sr Delgado Presidente de Pladesemapesga que estas
aptitudes "rastreras" cos desfavorecidos vulnera as normas
internacionais que defenden o dereito ao auga como un ben
esencial para a vida.
Curiosamente o Sr Xulio Ferreiro invoca a falta de tempo case 3
meses para ir solucionando problemas, pero o Sr Delgado
recórdalle que o seu terreo de cultivo para o voto, son
precisamente esas familias que abandonou" xunto a eses nenos que
lles corta a auga sen ser atendidos e no referente ao tempo,
Delgado recórdalle ao Sr Ferreiro que se pasea todo o día por
todo tipo de medios de comunicación jactándose de ser o
"iluminado dos pobres", hoxe mesmo aparece na mesa de TV CATRO
pola mañá o que evidencia as preferencias do Sr Xulio Ferreiro,
que abandonou e cambiado as necesidades dos pobres para
interesarse máis pola venda de terreos públicos e medios de
comunicación compartindo os privilexios da "casta".
É unha "humillación" e un grave problema social cando os supostos
"Mesías" da Marea ían dar cabida á participación cidadá na
xestión municipal. Bandeira da súa mitin político...
Lamentablemente só coñécense acordos a portas pechadas baixo sete
chaves, colocación de amiguetes nas institucións públicas e
acordos sen ningún tipo de luz nin taquígrafos.
Grazas a persoas como o Sr Xulio Ferreiro da Marea, máis de
300.000 persoas quédanse sen auga en España cada ano e en Coruña
desde a entrada do líder da Marea coa súa grave xestión e baixo a
súa responsabilidade máis de 1000 familias moitas delas con nenos
de 3, 4, 5 e seis anos quedaron sen auga e A Coruña.
Segundo información "confidencial" á que ha ter acceso
PLADESEMAPESGA, ante un férreo mutismo do alcalde da Coruña e o
seu gabinete de prensa que deu ordenes expresas de non contestar
a nada que solicite Pladesemapesga, se lle esta cortando o
fornezo de auga polo menos a unhas 70 familias de media semanal
na Coruña por falta de recursos para facer fronte á factura de
EMALCSA, cuxo director púxose un soldo ILEGAL de máis de 100 mil
euros xunto a unha subida do 50% no recibo.
EMALCSA, a sociedade que se dedica a gestionar o servizo público
de auga na Coruña, está realizando cortes de fornezo a familias
con poucos recursos que deixaron de pagar tan só un recibo.

Así o denuncia a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo
pesquero de Galicia que indagou sobre o número de familias
afectadas e que xa preparan varias medidas de protesta, queremos
evitar a inxustiza cometida pola Marea e o Sr Xulio Ferreiro dos
cortes de auga a persoas en risco de exclusión social e sen
recursos, explica Miguel Delgado, Presidente de PLADESEMAPESGA.
Portavoces da Marea do Concello e a concesionaria defenden a
legalidad dos cortes amparándose na ordenanza reguladora do
servizo e pretenden xustificar o injustificable, con todo, a
PLATFAORMA PLADESEMAPESGA cita a Observación Xeral de 2002 da
ONU, na que se afirma que cando se queira cortar o fornezo porque
unha persoa debe o pago do auga, deberá terse en conta a súa
capacidade de pago, e que en ningunha circunstancia deberá
privarse a unha persoa do mínimo indispensable de auga, algo que
GRITABA na o vía pública como defensa e xustificación da súa
mitin o Sr Xulio Ferreiro, convertido e cambiado a día de hoxe,
sendo necesario aplicarlle a REINSERCIÖN cara ao programa
electoral co que accedeu á alcaldía de María Pita e que a día de
hoxe non cumpriu nin tan só un 0,0005%.
En mans de quen estamos?, pregúntase o Sr Delgado.
Que tipo de dignidade hai que ter para permitir que máis de mil
familias véxanse privadas xunto aos seus nenos dos recursos de
auga para beber e lavarse, un mínimo que di moi pouco da
"fazaina" do Sr Xulio Ferreiro e A Marea.
Coas institucións baixo mínimos pola vacacións estivais, sabendo
que Asuntos Sociais do Concello que preside o Sr Xulio Ferreiro
ao non dispós de recursos económicos segundo as súas
manifestacións ( pero contrátase a Xurso Souto líder de Nunca
Mais e Mercés Peón de Burla Negra) non podería aprobar o pago do
o seu recibo en tan pouco tempo, e desechando a promesa da Marea
de solucionar os problemas dos cidadáns ao consideralos pero que
os que se foron, os afectados recorreron á Plataforma Marítima,
coñecedores da nosa transparencia e pulcritud, con todo, engade
Delgado que o ideal é non necesitar axuda de ninguén, senón que
as condicións sexan máis xustas, e o que xa non é de RECIBO é que
o Sr dos Pobres "Xulio Ferreiro" se apalanque no cargo e órganos
municipais con máis cargos a torto e a dereito, adxudíquese 21
asesores con dilapidación de diñeiro público a mans cheas,
dedíquese a deambular por todos os medios de comunicación en plan
MESIAS dos pobres e da xustiza cando se converte no maior
infractor políticamente e vulnerador dos servizos mínimos como
son a auga.
Xulio Ferreiro, profesor de dereito procesal maxistrado suplente
en Lugo, ponente, autor de libros que ninguén sabe quen os compra
nin onde están, todo iso baixo recursos públicos, explica
Delgado, debería saber por dignidade que "cortar a auga non é
legal, por moito que o diga unha ordenanza municipal".

"Con iso estanse saltando as normas internacionais que defenden o
dereito ao auga como un ben esencial para a vida. O que pasa é
que esas normas subscritas por España aínda non pasaron á nosa
lexislación", pero a dignidade e o respecto polos nosos
congéneres é o que debería mandar e sobre todo na Coruña cando o
Sr Xulio Ferreiro encher e éncheselle a boca de "verborrea"
dignificante da sociedade..
Xulio Ferreiro, xa comeza converterse no inimigo a "bater" nas
institucións públicas por converterse nunha fraude política para
moitos cidadáns, di Delgado.
Tamén afirma o Presidente de PLADESEMAPESGA estar disposto a
debater ante os medios de comunicación que tanto lle gustan ao Sr
Ferreiro, todo o relatado neste artigo denuncia.
Delgado recórdalle ao Sr Xulio Ferreiro que polos seus
fraudulentas aptitudes xunto a outros Mesías dos pobres en
España, unha iniciativa cidadá levou case dous millóns de firmas
ao Parlamento Europeo no principio do ano esixindo que as
lexislacións recollan os compromisos internacionais en materia de
fornezo de auga, e solicitando unha cantidade mínima e gratuita
de auga por persoa e día de entre 60 e 100 litros.
O Concello da Coruña e a empresa concesionaria xustifican os
cortes baseándose na Corte Constitucional en multicidad de fallos
de Tutela [T-235 de 1994, T-380 de 1994, T-018 de 1998, T-1205 de
2004, C-150 de 2003 e T-881 de 2001] e en especial do T-740 de
2011, ao adecuar os alcances e limitacións tanto do Artigo 128 da
Lei 142 de 1994, como do Artigo 18 da Lei 689 de 2001
[modificatoria do artigo 130 da lei 142 de 1994], disponentes na
súa orde, que a prestación do servizo de auga como ?un contrato
uniforme, consensual, en virtude do cal unha empresa de servizos
públicos préstaos a un usuario a cambio dun prezo en diñeiro, de
acordo a estipulaciones que foron definidas por ela para
ofrecelas a moitos usuarios non determinados?, e ?Si o usuario ou
suscriptor incumple a súa obrigación de pagar oportunamente os
servizos facturados dentro do término previsto no contrato, o cal
non excederá dous períodos consecutivos de facturación, a empresa
de servizos públicos estará na obrigación de suspender o servizo.

Sr Xulio Ferreiro, PLADESEMAPESGA lle insta que se marche da
cidade e pide ao Sr Carlos Negreira e Sra. Mar Barcón un pouco de
dignidade e dereitos, e como mínimo presente unha moción de
censura para cortar de raíz este futuro e GRAVE PROBLEMA que
supón o grupo político A Marea para todos os coruñeses de ben. As
máis de mil familias xunto ao seu nenos ás que se lles a cortado
a auga agradeceranllo...

