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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 03.01.2019 
 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.04 h do 
03.01.2019, baixo a presidencia do alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira 
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión extraordinaria urxente convocada 
para hoxe. 
 
Asistiron os/as concelleiros/as: 
 
Rocío Aurora Bértoa Puente, Juan José Franco Casal, Alejandro Jorge Gutiérrez Sánchez, Juana Barro 
Couto, José Andrés Serantes Painceiras, Ana María Novo Picos, Juventino José Trigo Rey, Alejandra 
Permuy Meizoso, Justo Martínez Ardá, María Manuela Aguilar Prieto, Antón Lois Noceda Carballo, 
Joaquín Julián Ayala Garrido, Amalia García Balado, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, César Daniel 
Castro García (quen abandona a sesión ás 20.12 h) e María Carmen Martínez Rodríguez (quen 
abandona a sesión ás 20.11 h) 
 
Secretario en réxime de acumulación: 
 
Manuel Larrosa Rodríguez 
 
Interventora: 
 
María Teresa Diz Alonso 
 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido segundo 
o artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, declara aberta a sesión e procede ao 
estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria. 
 
 
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria urxente do 29.11.2018 
 
Ao non haber ningunha obxección, queda aprobada a acta sesión extraordinaria urxente do 
29.11.2018. 
 
 
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 1473/2018 ao núm. 
1600/2018 
 
Os concelleiros danse por informados. 
 
 
3. Aprobación, se procede, da Moción conxunta do grupo municipal Socialista, do grupo 
municipal do BNG e do grupo Mixto municipal en relación co financiamento das entidades 
locais 
 
Consta no expediente a Moción conxunta do grupo municipal Socialista, do grupo municipal do BNG e 
do grupo Mixto municipal, que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria da Comisión 
Informativa de Dinamización Económica do 26.12.2018 por 4 votos a favor, (2 do grupo municipal do 
BNG, 1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto municipal) e 4 (3 do grupo municipal do PP 
e 1 do grupo municipal Somos Fene): 
 
“O Grupo Municipal Socialista de Fene, o Grupo Municipal do BNG de Fene e  Esquerda Unida de Fene, 
de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades locais, desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN sobre a 
política do Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto directo coa 
veciñanza. Tamén somos a administración cun menor endebedamento e tamén asumimos 
competencias impropias, que deberían asumir outras administracións. 
 
Cada concello ten a súas circunstancias e prioridades, e deberíamos contar cun financiamento 
axeitado, onde se permita aos concellos decidir en que se invisten os fondos, e non depender dun 
reparto de fondos discrecional. 
 
O Plan Único, creado en 2017 polo Goberno da Deputación Provincial da Coruña unifica os antigos 
plans de investimentos da Deputación da Coruña (POS, PAS e PAI) e 11 liñas de subvencións nunha 
única convocatoria anual, permitindo aos concellos non só unha mellor planificación, senón maior 
axilidade na tramitación, máis autonomía local para decidir en que invisten os fondos provinciais e 
máis transparencia na asignación de recursos, xa que os fondos do POS+ distribúense en base a 
criterios obxectivos como a poboación, superficie, número de parroquias e esforzo fiscal do concello. 
 O Plan Único da Deputación Provincial é un plan vivo e dinámico, que medra ao longo do exercicio e 
que nos tres anos que leva en funcionamento supera en 144 millóns de euros o investimento dos 
plans do anterior goberno durante 2012, 2013 e 2014. 
 
O programa demostrou ser un instrumento útil para que os concellos afronten as súas necesidades 
concretas e mellorou e simplificou as relacións entre os concellos e a Deputación Provincial da 
Coruña. 
 
Este sistema debe ser o camiño tamén para outras administracións públicas xa que ofrece total 
transparencia na asignación de fondos e permite total autonomía municipal para decidir en que 
investir en cada concello. 
 
Os Socialistas queremos  reclamar á Xunta de Galicia  transparencia no reparto de axudas, e en 
definitiva que muden as formas de actuar por un modelo propio do século XXI, onde non procede o 
escurantismo. 
 
A Xunta de Galicia repartiu “a dedo” e con criterios subxectivos un total de 22,5 millóns de euros en 
catro plans de infraestruturas e equipamentos durante os últimos dous anos. 
 
Débense cambiar as políticas da Xunta de Galicia e ter que deixar de mendigar axudas. O que 
propoñemos é que os fondos para os concellos se repartan de xeito obxectivo como se fai dende fai 
anos dende a Deputación Provincial da Coruña. 
 
Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local insta o Goberno galego a: 
 
1º) Regular, mediante unha lei autonómica consensuada coa Fegamp, o financiamento dos concellos 
galegos. 
 
2º) Establecer as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da Xunta de 
Galicia con destino ás entidades locais, así como de determinadas subvencións que os concellos 
perciben anualmente de xeito recorrente coa conseguinte modificación da porcentaxe de 
participación, coa finalidade de integralas no Fondo de Cooperación Local. 
 
3º) Crear un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no orzamento da 
Xunta de Galicia con destino ás entidades locais. 
 
4º) Establecer para o exercicio 2019 os criterios que rexan o reparto das subvencións da 
Comunidade Autónoma a favor das entidades locais, obxectivos e consensuados coa Fegamp, e que 
garantan a igualdade de acceso para todas elas cunha convocatoria pública á que concorreran 
tódolos concellos en igualdade de oportunidades. 
 
5º) Establecer un acordo para que o Canón da Auga se reparta con criterios en igualdade de reparto, 
onde as entidades locais poidan recibir en investimentos o 50% das recadacións que se levan en 
cada concello, abrindo una convocatoria por concorrencia competitiva.” 
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Toma a palabra o voceiro do Grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, para explicar a 
moción en relación a distinta forma de financiación das entidades locais por parte da Deputación e a 
Xunta de Galicia e o que se solicita o Goberno Galego. 
 
Toma a palabra o voceiro do BNG, Juventino Trigo, que se suma a exposición do voceiro do Grupo 
Socialista, apuntando a diferencia da forma de  reparto das subvencións na deputación entre o 
goberno anterior do PP e o actual do Grupo Socialista. 
 
Toma a palabra a voceira do Grupo Mixto Municipal, Mª Carmen Martínez, para sumarse a moción 
presentada anteriormente. 
 
O voceiro de Somos Fene, Xoan Manuel Rodríguez Bastida, manifesta a súa vontade de absterse, 
recordando que esta cuestión e da competencia do Parlamento de Galicia. 
 
A Concelleira do Grupo Popular, Rocío Bértoa, manifesta que van a votar en contra da moción 
conxunta, explicando que a diferencia na forma de reparto que dí que existe o representante do BNG, 
non é tal, xa que o único que se fixo foi refundir nunha única liña de subvencións (plan único) as que 
antes se dividian por sectores (servizos sociais, obra, cultura...). Tamén fai referencia que os 
destinos das subvencións teñen condicionantes por parte da Deputación e non son de libre aplicación. 
O voceiro do Grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, toma a plabra para respostar a 
concelleira do Grupo Popular, dicindo que para o reparto dos cartos das subvención usanse criterios 
obxetivos, consensuados polos grupos políticos, aumentando a cantidade destinada para este 
concepto e forma obxetiva, tendo por finalidade incitar a Xunta ao reparto obxetivo das subvencións. 
Pon o exemplo da entidade Augas de Galicia, que reparte de forma arbitraria as subvencións neste 
sector, sendo Fene un exemplo nos últimos anos de non recibir nada. 
 
O voceiro do BNG, Juventino Trigo, recorda que o que se pide e transparencia e criterios obxetivos, 
como fai a Deputación o que permite saber con anterioridade a subvención que lle corresponde a 
noso Concello. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple logo de obter 8 votos a 
favor (4 do grupo municipal do BNG, 3 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto 
municipal), 7 votos en contra do grupo municipal do PP e 2 abstencións do grupo 
municipal Somos Fene. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1º) Regular, mediante unha lei autonómica consensuada coa Fegamp, o financiamento dos 
concellos galegos. 
 
2º) Establecer as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da 
Xunta de Galicia con destino ás entidades locais, así como de determinadas subvencións 
que os concellos perciben anualmente de xeito recorrente coa conseguinte modificación da 
porcentaxe de participación, coa finalidade de integralas no Fondo de Cooperación Local. 
 
3º) Crear un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no 
orzamento da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais. 
 
4º) Establecer para o exercicio 2019 os criterios que rexan o reparto das subvencións da 
Comunidade Autónoma a favor das entidades locais, obxectivos e consensuados coa 
Fegamp, e que garantan a igualdade de acceso para todas elas cunha convocatoria pública 
á que concorreran tódolos concellos en igualdade de oportunidades. 
 
5º) Establecer un acordo para que o Canón da Auga se reparta con criterios en igualdade 
de reparto, onde as entidades locais poidan recibir en investimentos o 50% das 
recadacións que se levan en cada concello, abrindo una convocatoria por concorrencia 
competitiva. 
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4. Aprobación, se procede, da Moción do  grupo municipal Socialista para instar ao 
goberno municipal a iniciar a tramitación da desafección das escolas unitarias municipais 
sen uso escolar e o acondicionamento das mesmas para o seu uso social, cultural e 
deportivo 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal Socialista que foi ditaminada favorablemente na 
sesión ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 26.12.2018 por 1 voto a 
favor do grupo municipal Socialista e 7 abstencións (3 do grupo municipal do PP, 2 do grupo 
municipal do BNG, 1 do grupo municipal Somos Fene e 1 do grupo Mixto municipal): 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE FENE PARA INSTAR 
AO GOBERNO MUNICIPAL A INICIAR A TRAMITACIÓN DA DESAFECCIÓN DAS ESCOLAS UNITARIAS 
MUNICIPAIS SEN USO ESCOLAR E O ACONDICIONAMENTO DAS MESMAS PARA O SEU USO SOCIAL, 
CULTURAL E DEPORTIVO. 
 
De acordo co previsto no Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF) e no 
Regulamento Orgánico do Concello de Fene, aprobado o 6 de marzo de 2008,  o Grupo Municipal 
Socialista do Concello de FENE desexa someter á consideración do Pleno a seguinte Moción. 
                                           
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Fundamentos xurídicos 
 
Vista a Lei 5/1997 de 22 de xullo, Reguladora da Administración Local de Galicia. En especial o artigo 
80 apartado 2,  n, ñ e o. 
 
Visto o Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF). En especial o artigo 50 
apartados 13 e 14. 
 
Antecedentes 
 
Durante o primeiro semestre do ano 2016, as concellerías de Cultura e Educación e Obras e Servizos, 
implementaron un estudo sobre o estado de conservación de diferentes inmobles municipais, con uso 
sociocultural, e da valorización das obras básicas de acondicionamento para o seu mantemento. No 
desenvolvemento do mesmo púxose de manifesto o mantemento da afección como centros 
educativos de diversas escolas unitarias que hai tempo que teñen outro tipo de usos, 
fundamentalmente sociais e culturais. E por tanto a necesidade de realizar a desafección dos 
mesmos: Escola Unitaria de Magalofes (Magalofes), Escola Unitaria de Chamoso (Fene), Escolas da 
Fonte do Campo (Fene), Escola Unitaria de San Marcos (Sillobre), Escola Unitaria de Peleteiro (Perlío), 
Escola Unitaria do Souto Grande (Barallobre), Escola Unitaria Curros Enríquez (Maniños) e Escola 
Unitaria da Armada (Maniños). 
 
Por todo elo, o Grupo Municipal Socialista no Concello de FENE  somete a votación a seguinte 
MOCIÓN para aprobar as seguintes propostas : 
 
1.- Instar ao Goberno Municipal para iniciar, de inmediato os trámites para desafectar de uso 
educativo os seguintes inmobles municipais: 
 

1.- Escola Unitaria de Magalofes (Magalofes). 
2.- Escola Unitaria de Chamoso (Fene). 
3.- Escolas da Fonte do Campo (Fene). 
4.- Escola Unitaria de San Marcos (Sillobre). 
5.- Escola Unitaria de Peleteiro (Perlío). 
6.- Escola Unitaria do Souto Grande (Barallobre). 
7.- Escola Unitaria Curros Enríquez (Maniños). 
8.-  Escola Unitaria da Armada (Maniños). 
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2.- Instar ao Goberno Municipal para someter á consideración do Pleno do Concello de Fene, antes do 
mes de marzo de 2019, a desafectación de uso educativo dos seguintes inmobles municipais: 
 

1.- Escola Unitaria de Magalofes (Magalofes). 
2.- Escola Unitaria de Chamoso (Fene). 
3.- Escolas da Fonte do Campo (Fene). 
4.- Escola Unitaria de San Marcos (Sillobre). 
5.- Escola Unitaria de Peleteiro (Perlío). 
6.- Escola Unitaria do Souto Grande (Barallobre). 
7.- Escola Unitaria Curros Enríquez (Maniños). 
8.-  Escola Unitaria da Armada (Maniños). 
 

3.- Instar ao Goberno Municipal para realizar os trámites, ante a  Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional, da Xunta de Galicia, antes do 29 de marzo de 2019, para a 
desafectación de uso educativo dos seguintes inmobles municipais: 
 

1.- Escola Unitaria de Magalofes (Magalofes). 
2.- Escola Unitaria de Chamoso (Fene). 
3.- Escolas da Fonte do Campo (Fene). 
4.- Escola Unitaria de San Marcos (Sillobre). 
5.- Escola Unitaria de Peleteiro (Perlío). 
6.- Escola Unitaria do Souto Grande (Barallobre). 
7.- Escola Unitaria Curros Enríquez (Maniños). 
8.- Escola Unitaria da Armada (Maniños). 
 

4.- Instar ao Goberno Municipal para que recupere o estudo realizado non ano 2016 e inicie no ano 
2019 un plan de acondicionamento das antigas escolas unitarias do Concello de Fene. 
 
5.- Instar ao Goberno Municipal para que inicie de inmediato, con carácter de urxencia, as obras de 
acondicionamento máis básicas nas antigas escolas unitarias, nomeadamente iniciar obras en 
tellados e cerramentos para evitar as filtracións de auga: tellados e ventanais na escola de Magalofes, 
tellado na escola Curros Enríquez e Fonte do Campo, ventanais na Armada, etc.   
 
Fene a 13 de decembro de 2018. 
Voceiro do Grupo Municipal Socialista 
Antón Lois Noceda Carballo” 
 
Toma a palabra o voceiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, para explicar a moción 
que se trae antes da súa votación, facendo fincapé e que xa existen actuacións neste senso, 
solicitando que non se pare a actuación e non se demore no tempo o plan de recuperación das 
escolas unitarias do Concello que non están afectadas a educación. 
 
A Concelleira do Grupo Popular, Rocío Bértoa, explica que o seu grupo vaise abster na votación desta 
moción, debido a falta de concreción no plan de recuperación que se iniciou co anterior goberno. 
 
O voceiro do BNG, Juventino Trigo, expone que o seu grupo está de acordo coa moción, propoñendo 
unha serie de aspectos ao grupo Socialista para a súa inclusión. Solicita sea incluida nesta moción e 
no apartado de antecedentes que, “en xullo de 2017 trouxose ao Pleno unha proposta de alcaldía 
para a solicitude a Consellería de Educación para a desafectación da escola de Magalofes, proposta 
que foi rexeitada en Pleno”, asi como propoñendo que se cambie no cuarto parrafo a expresión “ no 
desenvolvemento do mesmo” por “posteriormente”, así como rematar este párrafo de antecedentes 
sin enumerar os centros. Solicita tamén modificar, no punto primeiro, a palabra “iniciar” por 
“continuar” e cambiar nos seguintes puntos a expresión “municipais” por “municipais que o 
necesiten”, xa que é posible que parte deles xa non o necesiten. 
 
O voceiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda, opinan que estas variacións non influen no 
contexto do punto polo que están de acordo. 
 
O voceiro de Somos Fene, Xoan Manuel Rodríguez, manifesta a sua intención de absterse, pensando 
que esta cuestión necesitaría un estudo mais profundo. 
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A voceira do Grupo Mixto, Mª Carmen Martínez, mostra a su conformidade coa moción. 
 
A Concelleira do Grupo Popular, recorda ao voceiro do BNG, que no seu momento preguntou o motivo 
de que so traera a escola de Magalofes e non o resto de inmobles. A Concelleria fai referencia a que 
se comprometen a seguir o plan de recuperación das escolas unitarias  antes de que se deterioren en 
exceso, pero indica que a prioridade actualmente é o arranxo das deficiencias das escolas nas que 
estudan actualmente os nenos e nenas do Concello de Fene. 
 
Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros 
presentes. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1.- Instar ao Goberno Municipal para continuar, de inmediato os trámites para desafectar 
de uso educativo os seguintes inmobles municipais que o necesiten. 
 
2.- Instar ao Goberno Municipal para someter á consideración do Pleno do Concello de 
Fene, antes do mes de marzo de 2019, a desafectación de uso educativo dos seguintes 
inmobles municipais que o necesiten. 
 
3.- Instar ao Goberno Municipal para realizar os trámites, ante a Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional, da Xunta de Galicia, antes do 29 de marzo de 2019, 
para a desafectación de uso educativo dos seguintes inmobles municipais que o necesiten. 
 
4.- Instar ao Goberno Municipal para que recupere o estudo realizado non ano 2016 e 
inicie no ano 2019 un plan de acondicionamento das antigas escolas unitarias do Concello 
de Fene. 
 
5.- Instar ao Goberno Municipal para que inicie de inmediato, con carácter de urxencia, as 
obras de acondicionamento máis básicas nas antigas escolas unitarias, nomeadamente 
iniciar obras en tellados e cerramentos para evitar as filtracións de auga: tellados e 
ventanais na escola de Magalofes, tellado na escola Curros Enríquez e Fonte do Campo, 
ventanais na Armada, etc.   
 
 
5. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal Socialista sobre as xestións para 
a definición do modelo de xestión do servizo da auga e do saneamento 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal Socialista que foi ditaminada favorablemente na 
sesión ordinaria da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do 26.12.2018 por 1 voto a 
favor do grupo municipal Socialista e 6 abstencións (3 do grupo municipal do PP, 2 do grupo 
municipal do BNG e 1 voto do grupo Mixto municipal): 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE FENE SOBRE AS 
XESTIÓNS PARA A  DEFINICIÓN DO MODELO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE DA AUGA E O 
SANEAMENTO. 
 
De acordo co previsto no Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF) e no 
Regulamento Orgánico do Concello de Fene, aprobado o 6 de marzo de 2008,  o Grupo Municipal 
Socialista do Concello de FENE desexa someter á consideración do Pleno a seguinte Moción. 
                                 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Fundamentos xurídicos 
 
Vista a Lei 5/1997 de 22 de xullo, Reguladora da Administración Local de Galicia. En especial o artigo 
80 apartado 2 l e 81 a. 
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Visto o Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF). En especial o artigo 50 
apartados 21 e 22. 
 
Antecedentes 
 
Con data 1 de xullo de 1993 foi aprobado o prego de condicións para a concesión e explotación dos 
servizos municipais de abastecemento da auga e a rede de saneamento. 
 
Con data 4 de Novembro de 1993 o pleno do Concello acordou a adxudicación do citado contrato de 
concesión mercantil a Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua S.A. 
hoxe denominada VIAQUA. 
 
Con data 19 de noviembre de 1993 asinouse o citado contrato de concesión. 
 
A duración do contrato estableceuse en quince años podéndose prorrogar como máximo un ano, tal e 
como establecía o prego de condicións na súa cláusula segunda. 
 
En virtude do anterior, e segundo o propio contrato, a data de finalización do mesmo era o 13 de 
novembro de 2008. 
 
Con data 7 de marzo de 2002, o pleno (con maioría absoluta do BNG) acordou modificar o contrato e 
prorrogalo dez anos a contar desde a data de finalización prevista inicialmente, quedando prorrogado 
ata o 13 de novembro de 2018. A citada prórroga no estaba prevista no prego de condicións, polo 
que podería considerarse nula de pleno dereito. 
 
O propio prego na súa cláusula segunda establece, de acordo co establecido no Regulamento de 
Servicios das corporacións locais, que á finalización do contrato as instalacións devolveranse ao 
municipio en perfecto estado de conservación e funcionamento, a tal efecto, con quince meses de 
antelación á data de finalización do contrato, isto é, 13 de novembro de 2018, o Concello nomeará 
un Interventor Técnico que inspeccionará o estado de conservación de obras e instalacións e 
informará á Corporación municipal das reparacións e reposicións necesarias para mantelas nas 
condicións previstas. 
 
En virtude do anterior con data 13 de agosto de 2017, deberiase terse nomeado o Interventor 
Técnico. 
 
A instancias do entón 1º Tenente Alcalde e Concelleiro de Obras e Servizos, Sr. Antón Lois Noceda 
Carballo, no mes de xuño de 2016 encargase a AEOPAS un informe sobre a situación do servizo de 
auga e saneamento e as posibilidades de migrar  a un modelo de xestión directa. 
 
O 12 de xullo de 2016 recíbese o informe e o entón 1º Tenente Alcalde e  Concelleiro de Obras e 
Servizos, Sr. Antón Lois Noceda Carballo, da instrucións para que se distribúa o informe e demais 
documentación a todos os membros da Xunta de Delegados para o seu debate na seguinte xuntanza 
dese órgano. 
 
O 9 de agosto de 2016, o Alcalde Juventino Trigo, cesa aos concelleiros do PSOE e Somos Fene e xa 
non se realizará ningunha xestión máis sobre este tema, a pesar dos anuncios, unicamente verbais, 
do Alcalde de que iniciaría diferentes actuacións e das dúas xuntanzas convocadas para falar da 
xestión da auga. 
 
O 25 de outubro de 2017, O voceiro do Grupo Municipal Socialista, pregunta na Comisión Informativa 
de Organización e Seguridade, á Presidenta da Comisión, sobre a finalización do contrato do servizo 
da auga e o saneamento, manifestando esta, que  descoñece se se fixo algunha xestión, que 
descoñece se se pasou algún prazo e que descoñece as abrigas da empresa adxudicataria ante a 
finalización do contrato. 
 
O 25 de outubro de 2017, o grupo municipal socialista presenta unha moción na que se insta ao 
goberno de Fene a: 
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1.- Constitución dunha Comisión Especial o estudio da xestión da auga e o saneamento no Concello 
de Fene. Cunha composición de 10 membros. Que terá entre outras as seguintes funcións: 
 
a.- Estudo do grado de cumprimento do contrato por parte do actual xestor da auga e o saneamento 
do Concello de Fene. 
 
En especial a elaboración do mapa da rede, a elaboración dos partes trimestrais do estado da rede, a 
verificación periódica de billas, bocas de rego e incendios, válvulas, etc., os investimentos 
comprometidos no contrato de 19 de novembro de 1993 e a “Actuación na Rede Xeral de Auga e 
Saneamento na Estrada do Peirao de Maniños” e as actuacións do “Plan de Choque sobre o 
abastecemento e saneamento do Concello de Fene” comprometido na prorroga do contrato realizada 
con data 7 de marzo de 2002. 
 
b.- Estudo da viabilidade da xestión directa do servizo da auga e saneamento no Concello de Fene, e 
no seu caso do modelo de xestión máis convinte ós interese dos veciños e veciñas do Concello de 
Fene. 
 
c.- Seguimento do proceso de transición do actual operador ó novo modelo de xestión da auga e o 
saneamento. 
 
2.- Instar ao alcalde para que someta ó pleno a proposta de Presidente para a devandita comisión. 
 
3.- Instar o Alcalde a convocar a primeira xuntanza da devandita Comisión no prazo máximo de 15 
días a partir da aprobación da súa constitución polo Pleno do Concello de Fene. 
 
4.- Instar ao Alcalde para que no prazo máximo de 15 días convoque un pleno extraordinario para 
aprobar a designación, por este, do Interventor Técnico establecido no apartado 2 do contrato e se 
inicien de inmediato os traballos de inspección do estado de conservación de obras e instalacións e 
informe á Corporación municipal das reparacións e reposicións necesarias para mantelas nas 
condicións previstas. 
 
5.- Instar ó Alcalde para que solicite informe da interventora municipal local que valore a 
sostibilidade financeira das propostas de xestión directa da auga e o saneamento, de conformidade 
co previsto no artigo 4 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sostibilidade Financeira. 
 
6.- Aprobar o ingreso do Concello de Fene na Asociación Española de Operadores Públicos del Agua y 
el Saneamiento (AEOPAS). Co obxecto de contar con asesoramento especializado para definir o 
modelo de xestión do Concello de Fene e no seu caso a migración da xestión do actual operador. 
 
7.- Solicitar efectivamente o ingreso na Asociación Española de Operadores Públicos del Agua y el 
Saneamiento (AEOPAS) nun prazo máximo de 15 días a partir da súa aprobación no Pleno do 
Concello de Fene. 
 
No pleno do xoves, día 7 de decembro de 2017, aprobase no pleno ordinario a devandita moción. 
 
A pesar da súa aprobación ate a data só se da cumprimento, e con notable demora, a os puntos 6 e 
7. 
 
O pasado luns día 12 de novembro, celebrase un pleno extraordinario para dar por finalizado o 
contrato de xestión da auga e o saneamento do Concello de Fene coa empresa VIAQUA. 
 
O pasado martes 13 de novembro, finalizou o contrato de xestión da auga e o saneamento do 
Concello de Fene coa empresa VIAQUA. Quedando pendente a definición do modelo de xestión da 
auga e o saneamento así como a liquidación do mencionado contrato. 
 
O proceso de migración é un procedemento longo e complexo. Nestes intres, urxe empezar a tomar 
medidas, que poidan paliar as consecuencias de tanta demora.  E impulsar un proceso que culmine 
na definición dun novo modelo de xestión da auga onde a veciñanza sexa protagonista da xestión 
deste servizo. 
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Por todo elo, o Grupo Municipal Socialista no Concello de FENE  somete a votación a seguinte 
MOCIÓN para aprobar as seguintes propostas : 
 
1.- Aprobar a xestión directa dos servizos de auga e saneamento do Concello de Fene e iniciar os 
trámites para a liquidación do extinto contrato de xestión da auga e o saneamento, a definición do 
modelo de xestión directa e a migración de modelo de xestión. 
 
2.- Constitución dunha Comisión Especial para o estudio da xestión da auga e o saneamento no 
Concello de Fene. Cunha composición de 10 membros. Que terá entre outras as seguintes funcións: 
 
a.- Estudo do grado de cumprimento do contrato por parte do actual xestor da auga e o saneamento 
do Concello de Fene. 
 
En especial a elaboración do mapa da rede, a elaboración dos partes trimestrais do estado da rede, a 
verificación periódica de billas, bocas de rego e incendios, válvulas, etc., os investimentos 
comprometidos no contrato de 19 de novembro de 1993 e a “Actuación na Rede Xeral de Auga e 
Saneamento na Estrada do Peirao de Maniños” e as actuacións do “Plan de Choque sobre o 
abastecemento e saneamento do Concello de Fene” comprometido na prorroga do contrato realizada 
con data 7 de marzo de 2002. 
 
b.- Estudo e proposta do modelo de xestión directa do servizo da auga e saneamento no Concello de 
Fene máis convinte aos interese dos veciños e veciñas do Concello de Fene. 
 
c.- Seguimento do proceso de transición do actual operador ao novo modelo de xestión directa da 
auga e o saneamento. 
 
3.- Instar ao alcalde para que someta ao pleno a proposta de Presidente para a devandita comisión. 
 
4.- Instar o Alcalde a convocar a primeira xuntanza da devandita Comisión no mes de xaneiro de 
2019. 
 
5.- Instar ó Alcalde para que, a máis tardar, inclúa na orde do día do pleno ordinario do mes de 
febreiro a designación, por este, do Interventor Técnico establecido no apartado 2 do contrato e se 
inicien de inmediato os traballos de inspección do estado de conservación de obras e instalacións e 
informe á Corporación municipal das reparacións e reposicións necesarias para mantelas nas 
condicións previstas. 
 
6.- Instar ó Alcalde para que solicite informe da interventora municipal local que valore a 
sostibilidade financeira da proposta de xestión directa da auga e o saneamento, de conformidade co 
previsto no artigo 4 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sostibilidade Financeira. 
 
Fene a 13 de decembro de 2018. 
Voceiro/a do Grupo Municipal Socialista” 
 
Toma a palabra o voceiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda, que explica a moción que se 
presenta recollendo cuestións da xestión da auga que xa están acordadas pero pendente de executar, 
tendo como novidade definir en que ámbito se vai levar a cabo a xestión, tendo que decidir a forma 
de xestión do memo dentro de todas as posibles opcións. Na moción o Grupo Socialista aposta pola 
xestión directa, escapando de modelos de concesións donde o único que se busca é o beneficio en 
deprimento da calidade do servizo. Solicita tamén a constitución dunha Comisión da Auga que xa foi 
consesuado no seu momento. O voceiro solicita que se tome neste pleno a decisión política de inicio 
do proceso de Xestión Directa da auga. 
 
O voceiro do BNG, Juventino Trigo, afirma que están en desacordo cos antecedentes que se reflexan 
na moción, xa que non recollen a realidade de todo o que aconteceu nos últimos tempos neste tema. 
Afirma que este asunto e moi importante para os veciños de Fene, e a súa aposta do BNG e por 
remunicipalizar os servicios, co cal queren apoiar esta moción. 
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O voceiro de Somos Fene, Xoan Manuel Rodríguez, aclara a sua intención de absterse xa que 
considera que o asunto necesita un estudo máis profundo. 
 
A voceira do Grupo Mixto municipal, Mª Carmen Martínez, tamén fai referencia a que a exposión de 
motivos non recolle todo o sucedido con anterioridade, aclarando que queren apoiar a moción para 
buscar un consenso común. 
 
A Concelleira do Partido Popular, Rocío Bértoa, aclara que o seu grupo vaise abster, recordando ao 
Grupo do BNG e ao Grupo Mixto que no ano 2002 con maioria acordaron prorrogar o Contrato  ata o 
2018 coa empresa Viaqua. Dirixese tamén o voceiro do BNG, Juventino Trigo, para dicirlle que nos 3 
anos que estivo como alcalde, non fixo nada por esta iniciativa. Dirixese ao voceiro do Grupo 
Socialista para confirmar a vontade do goberno de crear a Comisión da Auga. 
 
O voceiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda, toma a palabra para aclarar que a moción non se 
presenta co obxeto de ofender a naide, e que a exposión de motivos fai un relato dende o seu punto 
de vista do sucedido, e que o obxetivo e buscar o consenso entre todos os grupos políticos. 
 
A Concelleira do Grupo Popular, Rocío Bértoa, fai referencia a posibilidade de aprobar unha enmeda 
na redacción do primeiro punto dos acordos da moción “Aprobación da xestión directa dos servizo da  
auga e do saneamento ”para que se incorpore neste apartado “..., previo coñecemento do estado da 
concesión e da situación laboral dos traballadores, iniciar os trámites para a xestión directa do 
servizo de auga e de saneamento”. 
 
O voceiro do BNG, Juventino Trigo, toma a palabra para responder a Concelleira do Partido Popular 
que no acordo do 2002 nos estaba presente ningún dos representantes de hoxe en día do BNG, 
recordando tamén que hai un ano esta mesma moción veu a pleno e daquela votou a favor. 
 
A Concelleira do Partido Popular, Rocío Bértoa, recordalle o voceiro do BNG, que na sua primeira 
intervención fixo alusión que o BNG sempre estivo de acordo coa remunicipalización do servizo e sen 
embargo non fixo xestións para isto. Recordalle que durante o goberno do BNG, unha nave municipal 
estaba cedida gratuitamente a empresa que xestionaba a auga, e tivo que ser o goberno do Grupo 
Popular o que tivo que desaloxar a empresa da nave. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1.- Aprobar a xestión directa dos servizos de auga e saneamento do Concello de Fene e 
iniciar os trámites para a liquidación do extinto contrato de xestión da auga e o 
saneamento, a definición do modelo de xestión directa e a migración de modelo de xestión. 
 
2.- Constitución dunha Comisión Especial para o estudio da xestión da auga e o 
saneamento no Concello de Fene. Cunha composición de 10 membros. Que terá entre 
outras as seguintes funcións: 
 
a.- Estudo do grado de cumprimento do contrato por parte do actual xestor da auga e o 
saneamento do Concello de Fene. 
 
En especial a elaboración do mapa da rede, a elaboración dos partes trimestrais do estado 
da rede, a verificación periódica de billas, bocas de rego e incendios, válvulas, etc., os 
investimentos comprometidos no contrato de 19 de novembro de 1993 e a “Actuación na 
Rede Xeral de Auga e Saneamento na Estrada do Peirao de Maniños” e as actuacións do 
“Plan de Choque sobre o abastecemento e saneamento do Concello de Fene” 
comprometido na prorroga do contrato realizada con data 7 de marzo de 2002. 
 
b.- Estudo e proposta do modelo de xestión directa do servizo da auga e saneamento no 
Concello de Fene máis convinte aos interese dos veciños e veciñas do Concello de Fene. 
 
c.- Seguimento do proceso de transición do actual operador ao novo modelo de xestión 
directa da auga e o saneamento. 
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3.- Instar ao alcalde para que someta ao pleno a proposta de Presidente para a devandita 
comisión. 
 
4.- Instar o Alcalde a convocar a primeira xuntanza da devandita Comisión no mes de 
xaneiro de 2019. 
 
5.- Instar ó Alcalde para que, a máis tardar, inclúa na orde do día do pleno ordinario do 
mes de febreiro a designación, por este, do Interventor Técnico establecido no apartado 2 
do contrato e se inicien de inmediato os traballos de inspección do estado de conservación 
de obras e instalacións e informe á Corporación municipal das reparacións e reposicións 
necesarias para mantelas nas condicións previstas. 
 
6.- Instar ó Alcalde para que solicite informe da interventora municipal local que valore a 
sostibilidade financeira da proposta de xestión directa da auga e o saneamento, de 
conformidade co previsto no artigo 4 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira. 
 
 
6. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal Socialista para instar á Xunta de 
Galicia a adoptar urxentemente, medidas respecto á poboación crecente de xabaril e os 
danos causados por esta especie 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal Socialista que foi ditaminada favorablemente na 
sesión ordinaria da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do 26.12.2018 por 1 voto a 
favor do grupo municipal Socialista e 6 abstencións (3 do grupo municipal do PP, 2 do grupo 
municipal do BNG e 1 voto do grupo Mixto municipal): 
 
“O Grupo Municipal Socialista de Fene, de conformidade co disposto no Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación 
Municipal a presente MOCIÓN, INSTANDO A XUNTA DE GALICIA A ADOPTAR URXENTEMENTE, 
MEDIDAS RESPECTO Á POBOACIÓN CRECENTE DE XABARIL E OS DANOS CAUSADOS POR ESTA 
ESPECIE. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Os continuos estragos producidos polo xabaril que está ocasionando graves problemas económicos, 
ambientais, sociais e de seguridade viaria nos nosos territorios, especialmente nas economías rurais 
das familias e das explotacións gandeiras e agrícolas pola desfeita nas fincas e colleitas. 
 
Danos económicos producidos nos cultivos e prados impedindo a sega e o ensilado, no millo, nas 
hortas e noutras producións e cultivos, coma a vide ou a castaña. 
 
Danos medioambientais, ao inducir o abandono da actividade, o que provoca a colonización de terras 
agrarias por mato e leña, que supoñen un risco para os lumes, especialmente cando se abandonan 
as agras nas contornas das casas, onde deixan de facer as funcións dun eficaz cortalumes. 
 
E tamén competencia desigual con outras especies das que son predadores directos, especialmente 
nos contornos dos Espazos Naturais Protexidos, poñéndoas en risco de desaparición (aves, reptís, 
anfibios, coellos e micro mamíferos). E mesmo riscos zoosanitarios polo contaxio ás especies 
domésticas, de zoonoses das que son reservorios, como a tuberculose, peste porcina. 
 
A maiores prodúcense danos en bens públicos de axardinamentos e zonas deportivas e incluso 
problemas de seguridade de viaria con dous atropelos ao día de media en Galicia, ao atravesaren 
estradas e camiños rurais, risco non cuberto pola prima básica do seguro de circulación, o que 
provoca o incremento das primas de seguros das persoas que queiran asegurarse ante este risco. 
 
Estes ataques do xabaril teñen como consecuencia un enorme incremento dos custes nas 
explotacións agrícolas e gandeiras profesionais que quedan, tanto no referido aos de alimentación 
como as necesidades de cercas, tanto convencionais como eléctricas, provocando o abandono dos 
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cultivos tradicionais, profesionais e a tempo parcial por falta de rendemento e desesperación das 
persoas titulares das explotacións. 
 
Ante estes acontecementos, as persoas damnificadas estanse dirixindo aos Concellos, como 
Administracións máis próximas, expresando as súas inquedanzas por mor destes ataques que poñen 
en perigo a súa sustentabilidade económica. 
 
Certamente a situación de hoxe en día, ten como antecedentes o excesivo incremento da poboación 
dos xabarís, un mamífero con grande capacidade de desprazamento e adaptación a todo tipo de 
hábitats, todo elo facilitado polo abandono das terras e do medio rural, así como pola escasa 
incidencia do único depredador natural que ten, que é o lobo. 
 
Esta realidade, non foi acompasada de medidas proporcionais e eficaces de control que permitan 
unha convivencia equilibrada e sostible desta especie animal con outras especies e coas actividades 
económicas, sociais e medioambientais do noso contorno. 
 
É por iso que o Grupo Municipal Socialista considerando que é preciso encarar esta problemática e 
buscar solucións acaídas, presenta esta MOCION diante do Pleno da Corporación para que a Xunta de 
Galicia asuma a grave problemática dos danos da fauna salvaxe nas explotacións gandeiras e 
agrícolas e que se tomen os seguintes acordos de resolución: 
 
O Pleno da corporación insta á Xunta de Galicia a: 
 
1. Realizar, á máxima brevidade, un censo da poboación do xabaril e a súa distribución nas comarcas 
de Galicia. 
 
2. Redactar e poñer en marcha de xeito inmediato un Plan de Xestión do xabaril, para estabilizar a 
súa poboación, e limitar os seus danos na agricultura, a gandaría, a circulación viaria e o equilibrio 
medioambiental, de xeito consensuado cos sectores afectados. 
 
3. Reformar a Lei de caza de Galicia, de xeito que se regule a colaboración entre cazadores e 
produtores agrarios para protexer os cultivos, obrigando á incorporación de plans de prevención de 
danos aos TECOR dentro do seu Plan de Ordenación Cinexética, de forma que se teñan en conta os 
calendarios de cultivos e épocas sensibles aos danos para cada un deles e a nivel de parroquia. 
 
4. Poñer en marcha o Fondo de Corresponsabilidade, para pago de danos e medidas preventivas, que 
figura na Lei de Caza de Galicia, así como abrir unha liña de axudas económicas, para facer fronte 
aos danos que ocasiona nas explotacións e nos cultivos. 
 
Fene a 5 de decembro de 2018 
Asdo.:Antón Lois Noceda Carballo 
Voceiro do Grupo Municipal Socialista de Fene” 
 
Toma a palabra o voceiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda, para explicar a necesidade urxente 
desta moción, para tomar medidas. Explica que a competencia é da Xunta de Galicia, co que a 
moción ten for finalidade instar a Xunta a levar a cabo determinadas accións. 
 
O voceiro do BNG, Juventino Trigo, confirma o voto a favor da súa formación a esta moción, xa que 
as actuacións feitas ata o momento son insuficientes. 
 
A voceira do Grupo Mixto, Mª Carmen Rodríguez manifesta a súa intención de absterse. 
 
A Concelleira do Grupo Popular, Rocío Bértoa, tamén manifesta a intención de absterse. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple logo de obter 8 votos a 
favor (4 do grupo municipal do BNG, 3 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto 
municipal) e 9 abstencións (7 do grupo municipal do PP e 2 do grupo municipal Somos 
Fene). 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
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1. Realizar, á máxima brevidade, un censo da poboación do xabaril e a súa distribución nas 
comarcas de Galicia. 
 
2. Redactar e poñer en marcha de xeito inmediato un Plan de Xestión do xabaril, para 
estabilizar a súa poboación, e limitar os seus danos na agricultura, a gandaría, a 
circulación viaria e o equilibrio medioambiental, de xeito consensuado cos sectores 
afectados. 
 
3. Reformar a Lei de caza de Galicia, de xeito que se regule a colaboración entre cazadores 
e produtores agrarios para protexer os cultivos, obrigando á incorporación de plans de 
prevención de danos aos TECOR dentro do seu Plan de Ordenación Cinexética, de forma 
que se teñan en conta os calendarios de cultivos e épocas sensibles aos danos para cada 
un deles e a nivel de parroquia. 
 
4. Poñer en marcha o Fondo de Corresponsabilidade, para pago de danos e medidas 
preventivas, que figura na Lei de Caza de Galicia, así como abrir unha liña de axudas 
económicas, para facer fronte aos danos que ocasiona nas explotacións e nos cultivos. 
 
 
7. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal Socialista sobre o aumento da 
cota voluntaria de participación do Concello de Fene no Fondo galego de Cooperación e 
Solidariedade 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal Socialista que foi ditaminada favorablemente na 
sesión ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Social e Transparencia do 26.12.2018 por 
2 votos a favor (1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene) e 6 abstencións 
(3 do grupo municipal do PP, 2 do grupo municipal do BNG e 1 voto do grupo Mixto municipal): 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE FENE SOBRE 
AUMENTO DA COTA VOLUNTARIA DE PARTICIPACIÓN DO CONCELLO DE FENE NO FONDO GALEGO 
DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE. 
 
De acordo co previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene desexa someter á consideración 
do Pleno a seguinte Moción 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En setembro de 2015 os líderes mundiais, a Asemblea Xeral da ONU, adoptaron a “Axenda 2030 para 
o desenvolvemento sostible” coa finalidade de poñer fin á pobreza, protexer o planeta e asegurar a 
paz e prosperidade para todas as persoas. 
 
A Asemblea Xeral da ONU marcou uns Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, estes obxectivos 
son 17: 1º Fin da pobreza, 2º Fame cero, 3º Saúde e benestar, 4º Educación de calidade, 5º 
Igualdade de Xénero, 6º Auga limpa e saneamento, 7º Enerxía asequible e non contaminante, 8º 
Traballo decente e crecemento económico, 9º Industria, innovación e infraestrutura, 10º Redución 
das desigualdades, 11º Cidades e comunidades sostibles, 12º Produción e consumo responsables, 
13º Acción polo clima, 14º Vida submarina, 15º Vida de ecosistemas terrestres, 16º Paz, xustiza e 
institucións sólidas e 17º Alianzas para lograr os obxectivos. 
 
O Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD)  ten presenza en 170 países e 
territorios e a súa misión é erradicar a pobreza, reducir as desigualdades e fomentar a resiliencia, de 
xeito que os países manteñan o progreso alcanzado. O PNUD desempeña un papel clave para axudar 
aos países a alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. 
 
O grupo municipal socialista considera que a solidariedade é un dos valores máis importantes das 
persoas e imaxina que todos os grupos políticos desta corporación estarán de acordo con esta 
consideración. 
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Os veciños e veciñas de Fene son persoas preocupadas polas dificultades que sofren outros países 
menos favorecidos que o noso, os veciños e veciñas de Fene son persoas solidarias e sensibles a que 
se colabore con outros países para que os seus habitantes melloren as súas condicións de vida. 
 
A corporación actual de Fene e as futuras corporacións non poden ser menos sensibles que os seus 
veciños e veciñas aos que representan e por tanto deben agora e no futuro dar pasos decididos para 
favorecer o incremento das partidas orzamentarias necesarias dirixidas á cooperación do 
desenvolvemento internacional. 
 
Van xa 22 anos, concretamente desde o 30 de novembro de 1996, que en Galicia se estableceu un 
encontro para dar resposta dende a administración local á cooperación ao desenvolvemento. En 
concreto o encontro se celebrou no concello de Nigrán (Pontevedra) e o impulsor foi o IGADI 
(Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional), o propio concello de Nigrán, a FEGAMP, 
a FEMP, a Consellería de Relacións Institucionais da Xunta de Galicia e a Oficina de Información de 
Nacións Unidas en Madrid. O obxectivo do encontro foi establecer un diálogo entre concellos e ONGs 
sobre a cooperación descentralizada, chegándose á conclusión da necesidade de crear un Fondo 
Galego. Logo desta primeira reunión estes axentes continuaron avanzando con outras reunións, nas 
que participaron incluso representantes doutros Fondos, e delimitouse o perfil da cooperación 
descentralizada en Galicia e definíronse os contidos elementais do que podería ser un Fondo Galego. 
Finalmente, o día 27 de xuño de 1997 reuníronse en Santiago de Compostela, nas dependencias da 
EGAP, representantes de diferentes Concellos de Galicia procedendo á aprobación dos estatutos do 
Fondo Galego, que se presentaron no correspondente Rexistro da Xunta de Galicia para o seu visado. 
 
O 12 de decembro de 1997 nas dependencias da FEGAMP (Santiago de Compostela) se aprobou un 
baremo de cotas mínimas iniciais e elixiuse a Comisión Executiva, na que formou parte o entonces 
concelleiro de Fene don Xosé María Permuy Martínez. 
 
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é un organismo sen ánimo de lucro que reúne a 
concellos de Galicia e outras institucións públicas e privadas co obxectivo fundamental, entre outros, 
de “contribuír ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo, mediante a constitución e xestión 
dun fondo económico, que posibilite unha cooperación descentralizada e que promova un 
desenvolvemento sostible”. 
 
O grupo municipal socialista está comprometido coa Declaración Programática do Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade que no punto 6º da Declaración di: “Os asinantes da presente 
“Declaración Programática” asumen o compromiso de promover unha aproximación progresiva da 
porcentaxe do orzamento ordinario da respectiva Corporación destinada a políticas de cooperación ao 
mínimo do 0.7 % recomendado polas Nacións Unidas. 
 
Se facemos unha análise da realidade da achega do concello de Fene, e doutros concellos socios, ao 
Fondo Galego podemos observar que estamos todos moi lonxe, de cumprir con este compromiso 
programático. En concreto no concello de Fene, que ten un orzamento para o exercicio 2018 de 
10.640.588,60 euros e que participa este ano cunha cota de 1.089,60 euros resulta que esta achega 
representa só o 0,01 % do seu orzamento, en verdade unha porcentaxe moi afastada do 0,7 % 
proposto pola ONU. 
 
Por poñer un exemplo: un dos problemas nos que o Fondo Galego está a intervir é o abastecemento 
de auga en pequenas poboacións. E pode citarse entre outras a Nhamayábue, una vila de 
Monzambique, onde a construción de dous pequenos sistemas de abastecemento de auga vai 
contribuír a reducir numerosas mortes producidas por ataques de hipopótamos e crocodilos cando as 
mulleres, sobre todo, van coller auga no río Zambeze. E non menos importante é a diminución, se 
cadra erradicación, das diarreas por beber auga en mal estado do río o que provocaba numerosas 
mortes de rapaces. 
 
Outras actuacións para levar auga potable ás vilas se están a desenvolver en Guinea-Bissau e en 
Honduras cofinanciando proxectos de ONGs de Galicia. E por citar outros lugares, onde xa se teñen 
realizados proxectos hai tempo, nomearemos Nicaragua, Perú, Cabo Verde e Cuba. 
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Por tanto o fondo Galego desenvolve unha cooperación internacional no desenvolvemento do 
Obxectivo de Desenvolvemento Sostible nº 6 da ONU para a captación de auga potable, uso eficiente 
da mesma, desalinización ou depuración. 
 
Os países onde o Fondo Galego ten maior presenza son Cabo Verde, Cuba, Nicaragua e Perú. 
 
O Fondo Galego leva a cabo proxectos de cooperación directa onde establece relacións directas con 
gobernos municipais ou ONGs locais. O Fondo Galego está impulsando proxectos de cooperación 
directa desde o ano 2001. Tamén leva a cabo proxectos de cooperación indirecta que consisten en 
financiar proxectos, presentados por ONGs galegas ou con delegación en Galicia, ás convocatorias 
que realiza anualmente o Fondo Galego. Esta 2ª forma de cooperación se ven realizando desde 1998. 
O Fondo Galego ten unha 3ª forma de cooperar e esta dáse cando hai algunha Emerxencia, son as 
chamadas axudas de emerxencia ou axudas humanitarias tras unha catástrofe natural, unha guerra 
ou unha crise estrutural. Con ocasións destas cooperacións o Fondo Galego se alía cun parceiro local 
ou internacional con amplo coñecemento do país ou rexión afectada. E finalmente, o Fondo Galego, 
tamén realiza cooperación de post emerxencia para tratar de asentar as bases dun desenvolvemento 
humano sustentable. 
 
Para salientar, se cabe, máis a importancia do Fondo Galego na cooperación do desenvolvemento 
internacional é preciso indicar que na Resolución da Convocatoria de Proxectos de Cooperación ao 
Desenvolvemento para ONGD galegas ou con delegación en Galicia 2017, aprobada pola asemblea 
xeral de socios do fondo galego do 12/12/2017 acordouse o financiamento dos seguintes proxectos: 
 
- “Polo dereito a unha educación afectiva e sexual saudable para crianzas, adolescentes e mocidade 
do municipio de Chinautla” 
País: Guatemala 
Entidade solicitante: ONGD InteRed 
Orzamento total: 52.487,78 € 
Orzamento solicitado: 49.861,14 € 
 
- “Mellora do acceso ao dereito humano á auga e das prácticas de hixiene adecuadas de 1.824 
habitantes (932 mulleres e 892 homes) da localidade de Carantaba (Sector de Contoubel, región de 
Bafatá)” 
País: Guinea Bissau 
Entidade solicitante: ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz 
Orzamento total: 62.973,18 € 
Orzamento solicitado: 50.000 € 
 
- “Fortalecemento de capacidades técnicas para a xestión pública de calidade en proxectos de 
abastecemento de auga a comunidades rurais nos 7 municipios da mancomunidade Nasmar” 
País: Honduras 
Entidade solicitante: ONGD Asociación Enxeñería sen Fronteiras Galicia 
Orzamento total: 41.065,19 € 
Orzamento solicitado: 36.742,12 € 
 
Así pois o grupo municipal socialista pon en valor o traballo do Fondo Galego e apoia a suxestión do 
mesmo para incrementar as cotas mínima dos socios e incluso propón aumentar esta cota mínima 
proposta. 
 
O sistema de cálculo das cotas actuais está vixente desde xuño do 2009. Este sistema de cotas 
actual supón unha cantidade simbólica de participación na asociación municipalista de cooperación ao 
desenvolvemento. De continuar co sistema actual os ingresos do Fondo Galego sempre van ver 
modestos, aínda que se chegaran a incrementar considerablemente o número de entidades socias, e 
isto é debido a que en Galicia o que máis abundan son os concellos medianos e pequenos. O actual 
sistema de cotas están a impedir ao Fondo Galego medrar tamén en termos cuantitativos, 
economicamente falando. É por isto que neste momento o Fondo Galego está a propoñer aplicar un 
novo cálculo de cotas mínimas que permita incrementar o orzamento do Fondo Galego e afrontar así 
o incremento de necesidades nos países do sur, e para elo o Fondo Galego propón establecer unha 
cantidade fixa anual por tramos de habitantes de xeito que para o tramo de 10.001 a 15.000 
habitantes que é onde se atopa o concello de Fene propón 1.500,00 € de cota mínima. 
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Nos derradeiros anos as cotas mínimas aportadas polo concello de Fene ao FGCS foron as seguintes: 
2015: cota de 1.109,04 € ingresados o 8/4/2015 (Instituto Nacional de Estatística: 13.428 
habitantes a 1 de xaneiro de 2014). 
 
2016: cota de 1.103,92 € ingresados o 29/03/2016 (INE 13.385 habitantes a 1 de xaneiro de 2015). 
2017: cota de 1.095,00 € ingresados o 17/03/2017 (INE 13.250 habitantes a 1 de xaneiro de 2016). 
2018: cota de 1.089,96 € ingresados o 27/03/2018 (INE 13.110 habitantes a 1 de xaneiro de 2017). 
A derradeira cota supón que o concello de Fene aportou 0,08 euros por habitante. 
 
Ademais temos que o Fondo Galego aporta todos os anos aos concellos, de xeito prioritario para os 
concellos que asisten á asemblea anual, actividades e recursos educativos para os centros de ensino, 
para as casas da cultura e para as dependencias municipais co obxectivo de sensibilizar e concienciar 
da necesidade da cooperación ao desenvolvemento. Actividades que no caso do concello de Fene 
custan case tanto como a cota mínima que se ven aportando (actuacións recentes como a do grupo 
Batuko Tabanka, Tropa de Trapo, ...). 
 
Moitas das entidades socias do fondo Galego aumentan significativamente a súa cota mínima e o 
concello de Fene ata o de agora sempre se limitou a aporta a cota mínima proposta polo fondo. 
 
O grupo municipal socialista considera que a implicación orzamentaria do concello de Fene para a 
cooperación ao desenvolvemento debe comezar outro camiño, debe iniciar a senda que o achegue 
progresivamente a alcanzar o 0,7 % marcado pola ONU. É certo que a día de hoxe estase moi lonxe 
deste obxectivo pero tamén é certo que desde que se estableceu esta porcentaxe, e xa van moitos 
anos, non se marcou un compromiso tanxible para alcanzalo. 
 
Por isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene, presenta ó Pleno a seguinte moción para 
aprobar as propostas: 
 
1ª) Acordar contribuír para o ano 2019 coa cota mínima proposta polo Fondo Galego de 1.500 €. 
 
2ª) Engadir á cota mínima proposta polo Fondo Galego un incremento voluntario (cota voluntaria) do 
100 %, por tanto engadirlle outros 1.500 € para o ano 2019 de xeito que a achega real ao fondo 
Galego sexa de 3.000 € en total entre a cota mínima proposta e a cota voluntaria. 
 
3ª) Crear unha comisión para o estudo e análise da implicación do concello de Fene no ámbito da 
cooperación e desenvolvemento cos desfavorecidos que faga posible alcanzar a medio prazo o 
obxectivo de destinar o 0.7 % á cooperación para o desenvolvemento. 
 
4ª) Que en cada exercicio económico a partir do 2019 e ata o ano 2030 o concello de Fene 
incremente cada ano a partida destinada á cooperación e desenvolvemento internacional cunha 
cantidade de 0,01 € (un céntimo de euro) por habitante e de xeito acumulativo ano tras ano ata o 
2030, e que este incremento se destine cada ano a incrementar a cota voluntaria que aporta ao 
Fondo Galego. 
 
5ª) Informar a todos os socios do Fondo Galego dos compromisos adquiridos polo concello de Fene 
respecto á cooperación ao desenvolvemento e invitalos a que incrementen as cotas mínimas 
propostas polo Fondo Galego. 
 
Fene a 11 de decembro de 2018. 
Vice Voceiro do Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene 
Joaquín Julián Ayala Garrido” 
 
Toma a palabra o Concelleiro do Grupo Socialista, Joaquin Julián Ayala, para explicar a presentación 
desta moción; o Concelleiro como representante no Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade 
explica que recibiu un correo electrónico para instar os socios a aumentar a cuota de participación. 
Explica que a principal aportación deste Fondo Galego, vai destinada a millorar a calidade de vida dos 
habitantes dos paises menos desenvolvidos, erradicando pobreza e poñendo auga limpa o alcance 
destes habitantes. O Concelleiro fai un relato do nacemento e desenvolvento deste Fondo e do que 
representa hoxe en día, aclarando que a aportación do Concello de Fene actualmente é de 1.089,46 
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euros, dada por unha parte fixa e unha parte variable en función de número de habitantes. Coa 
revisión feita a aportación do Concello de Fene pasaría a ser de 1.500 euros. Finaliza lendo a moción 
que se trae a aprobación do pleno. 
 
A Concelleira do Grupo Popular, Rocío Bértoa, propón unha enmenda a moción, para sí asumir a 
cuota de 1.500 euros, pero aumentando a cuota voluntaria nun tercio do que se propón. 
 
O Concelleiro do Grupo Socialista, Joaquín Julían Ayala, dille a concelleira do Grupo Popular que o 
que eles propoñen supon o 0,025% do orzamento do Concello, pero que co obxetivo de chegar a  un 
consenso, o Grupo Socialista si acepta a enmenda do Grupo Popular sempre que se manteña o 
acordo do punto 4º anteriormente exposto; ao cal o Grupo Popular resposta afirmativamente. 
 
A concelleira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, abandona a sesión ás 
20.11 h. 
 
O concelleiro do grupo municipal Somos Fene, César Daniel Castro García, abandona a sesión ás 
20.12 h. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta logo de obter 15 votos a 
favor (7 do grupo municipal do PP, 4 do grupo municipal do BNG, 3 do grupo municipal 
Socialista, 1 do grupo municipal Somos Fene) e 2 abstencións (1 do grupo municipal 
Somos Fene e 1 do grupo Mixto municipal). 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1ª) Acordar contribuír para o ano 2019 coa cota mínima proposta polo Fondo Galego de 
1.500 €. 
 
2ª) Engadir á cota mínima proposta polo Fondo Galego un incremento voluntario (cota 
voluntaria) do 33 %, por tanto engadirlle un terzo á cota 1.500 € para o ano 2019 de xeito 
que a achega real ao fondo Galego sexa de 2.000 € en total entre a cota mínima proposta e 
a cota voluntaria. 
 
3ª) Crear unha comisión para o estudo e análise da implicación do concello de Fene no 
ámbito da cooperación e desenvolvemento cos desfavorecidos que faga posible alcanzar a 
medio prazo o obxectivo de destinar o 0.7 % á cooperación para o desenvolvemento. 
 
4ª) Que en cada exercicio económico a partir do 2019 e ata o ano 2030 o concello de Fene 
incremente cada ano a partida destinada á cooperación e desenvolvemento internacional 
cunha cantidade de 0,01 € (un céntimo de euro) por habitante e de xeito acumulativo ano 
tras ano ata o 2030, e que este incremento se destine cada ano a incrementar a cota 
voluntaria que aporta ao Fondo Galego. 
 
5ª) Informar a todos os socios do Fondo Galego dos compromisos adquiridos polo concello 
de Fene respecto á cooperación ao desenvolvemento e invitalos a que incrementen as 
cotas mínimas propostas polo Fondo Galego. 
 
 
8. Mocións urxentes 
 
Non se presenta ningunha moción. 
 
 
9. Rogos e preguntas 
 
Toma a palabra o voceiro do BNG, Juventino Trigo, dando conta das queixas recibidas no seu grupo 
pola situación que se deu na Praza Verde en Perlío pola caida de varias persoas, rogando se revise a 
conservación da praza e a poda das árbores das que caen as follas. Por outra banda, recordan que o 
cartel de benvida ao Concello polas festas de Nadal non figura en Galego, o que xa foi posto en 
coñecemento no anterior pleno. En relación aos traballos de poda no Concello, e en concreto na Avda. 
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Marqués de Figueroa, rogouse que se vixiase a seguridade dos traballadores, dandose un novo caso 
nos traballadores que facian arranxos no tellado do Pabillón de San Valentín, ao non usar arneses de 
seguridade co que rogan que se tomen medidas coa empresa ou responsables. Da conta de 
documentación pendente de entregarlles que xa foron solicitadas en varias ocasións. 
 
O Concelleiro do BNG, Justo Martínez Arda, solicita saber como se encontra a obra do Saneamento 
de San Valentín, xa que ainda permanece valada unha zoa duns 50 metros. 
 
O Presidente do Pleno, Gumersindo Galego, resposta ao Concelleiro do BNG, que a obra está 
rematada e recepcionada, e que preguntará o motivo de que sigan a zoa valada. Con motivo do 
cartel das festas de nadal, consultouse a empresa suministradora se existía posibilidade de cambio o 
que respostou negativamente polas datas nas que nos encontramos. 
 
O voceiro do Partido Socialista, Antón Lois Noceda, toma a palabra para dar conta da necesidade de 
limpeza da fonte da Rúa Baixa; da necesidade de revisar a zoa de baixada do Regueiro a San 
Valentín por risco de caida de árbore; en relación a rúa Xunqueira o desgaste existente do firme que 
podería ser necesario unha actuación provisional; na mesa situación a estrada que vai dende a 
Galiña Azul ata donde se localizaba o Hotel Porta de Astano; Solicita saber si se limpou o Río Cádavo, 
despois de Aguilar por mor dos atascos que se produciron. 
 
O Concelleiro do Grupo Socialista, Joaquín Julián Ayala, pregunta por deficiencias existentes no 
centro de Barallobre que xa existian na súa inauguración e que continuan sen amañar. 
 
O Presidente do Pleno toma nota dos rogos, e procede a explicar que sobre a Rúa Xunqueira  está 
próximo a licitar e sobre o río Cádavo que xa está feita a limpeza. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 20.41 h, 
de todo o que, como secretaria, dou fe. 
 
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario en réxime de acumulación 
Manuel Larrosa Rodríguez e polo alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal. 


