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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 07.02.2019

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.05 h do
07.02.2019, baixo a presidencia do alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal,  reúnese, en primeira
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria 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  antes  do  inicio  do  punto  6)  e  María  Carmen  Martínez
Rodríguez

Secretaria:

Estefanía Manteiga Lamas

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,  das  actas  da  sesión  ordinaria  do  07.06.2018,  da  sesión
ordinaria do 05.07.2018, da sesión extraordinaria do 30.07.2018, da sesión ordinaria do
02.08.2018,  da  sesión  ordinaria  do  06.09.2018,  da  sesión  extraordinaria  urxente  do
18.09.2018,  da  sesión  ordinaria  do  04.10.2018  e  da  sesión  extraordinaria  urxente  do
15.10.2018

Ao non haber ningunha obxección, quedan aprobadas todas as actas, agás a da sesión ordinaria do
02.08.2018, que queda sobre a mesa a petición da concelleira María Carmen Martínez Rodríguez que
solicita que se faga constar o que dixo sobre os motivos polos que abandonaba a sesión, a efectos da
súa previa comprobación e emenda se procede.
A petición do concelleiro Joaquín Ayala corríxese o seguinte erro na acta do 30.07.2018:
No punto primeiro da orde do día,  onde di:  “Sobre repartir  o  borrador de orzamentos entre  os
departamentos, di que non o sabe, pero lembra que Iván Puentes foi alcalde no ano 2017”, debe
dicir: “Sobre repartir o borrador de orzamentos entre os departamentos, di que non o sabe, pero
lembra que Iván Puentes foi alcalde no ano 2007”.

2.  Dación  de  conta  das  Resolucións  da  alcaldía  dende  o  núm.  1600/2018  ao  núm.
1604/2018 e dende o núm. 1/2019 ao 106/2019

O Concelleiro Joaquín Ayala solicita información sobre unha das resolucións da alcaldía, relativa a
permuta duns bens aprobada en Xunta de Goberno Local.
O alcalde explica que se trata da finalización dun expediente de permuta iniciado no 2014 e no que
se permutou un anaco de terreo por un entrechán de algo máis de 200 metros cadrados, estando o
expediente a disposición na secretaría.

Os concelleiros danse por informados.

3. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía en relación co Pacto dos alcaldes para o
clima e a enerxía

Consta no expediente a Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria
da Desenvolvemento Territorial e do Medio do 29.01.2019 por 4 votos a favor (2 do grupo municipal
do PP, 1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene) e 3 abstencións (2 do
grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal):
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA

A Comisión Europea puxo en marcha en 2008 o Pacto dos Alcaldes (Covenant of Mayors), unha
iniciativa aberta a todas as cidades e municipios en Europa co obxectivo de involucrar ás autoridades
locais e aos cidadáns no desenvolvemento e a aplicación da política enerxética da Unión Europea. O
Pacto consiste no compromiso das cidades asinantes de ir máis alá dos obxectivos adoptados para o
ano 2020 pola UE para reducir as emisións de CO2 a través de medidas de eficiencia enerxética, de
accións relacionadas coa promoción das enerxías renovables e da mobilidade urbana sostible.  A
adhesión a esta iniciativa,  supoñía acollerse ao denominado obxectivo 20/20/20,  cuxa meta era
aumentar  a  eficiencia  enerxética  un  20%,  aumentar  o  uso  de  enerxía  procedente  de  fontes
renovables outro 20% e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) un 20% para o
ano 2020.

A partir do éxito do Pacto dos Alcaldes, en 2014 lanzouse a iniciativa Mayors´ Adapt, baseada no
mesmo modelo de xestión pública, mediante a que se invitaba ás cidades a asumir compromisos
políticos e tomar medidas para anticiparse aos efectos inevitables do cambio climático.

O 15 de outubro de 2015, a Comisión Europea lanzou o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía
(Covenant  of  Mayors  for  Climate  &  Energy),  fusionando  as  iniciativas  anteriores.  Esta  nova
ferramenta  pretende  reunir  aos  alcaldes  das  cidades  europeas  nunha  rede  permanente  de
intercambio de información para a aplicación de boas prácticas: mellorar a eficiencia enerxética no
ámbito urbano, conseguir unha redución das emisións de CO2 no ámbito territorial local e aumentar
a resiliencia fronte ao cambio climático.

Para alcanzar estes obxectivos, os municipios adheridos ao Pacto comprométense a redactar un Plan
de Acción para a Enerxía Sostible e o Clima (PACES), nun prazo máximo de dous anos dende a data
de adhesión. O PACES inclúe:

1) un inventario de referencia de emisións (IRE) para facer o seguimento da súa  efectividade das
accións de mitigación;

2) unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático;

Ademais, cada dous anos deberase presentar un informe de seguimento do PACES.

O Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía consiste no compromiso dos concellos  signatarios de
facer propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 2030 e reducir as emisións de CO2 no seu
territorio en, polo menos, o 40% a través de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso de
fontes de enerxía renovable, traballando á súa vez na implantación de medidas de adaptación ao
cambio climático e aumento da resiliencia fronte a este, así como un aumento da cooperación coas
autoridades locais e rexionais similares na UE e fóra dela para mellorar o acceso á enerxía segura,
sostible e alcanzable.

Sectores como os municipais, residenciais e terciarios e o transporte considéranse sectores clave
para a mitigación. As autoridades locais deberán concentrar os seus esforzos en reducir a demanda
de enerxía nos seus territorios e adaptar a demanda enerxética á oferta promovendo a utilización de
recursos enerxéticos locais.

A Xunta de Galicia,  consciente  de que o Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía  e o mellor
instrumento  para  implicar  aos  concellos  de  Galicia  na  loita  contra  o  cambio  climático,  decidiu
participar  nesta  iniciativa  como  coordinador  do  pacto  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  co
obxectivo de promover e apoiar aos concellos de Galicia na súa adhesión ao pacto e conseguir que no
ano 2020 haxa, a lo menos, 100 concellos galegos adheridos ao Pacto, e estean todos os concellos
de mais de 20.000 habitantes.

Coñecedor da importancia das accións locais na mitigación do cambio climático como Alcalde do
Concello de  Fene  recoñezo que o noso  compromiso esixe:

Un liderado político forte:
• Definir obxectos ambiciosos a longo prazo, máis alá dos mandatos políticos.
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• Unha interacción coordinada entre a mitigación e a adaptación a través da mobilización de todas
as áreas municipais implicadas;

Un enfoque territorial integral e intersectorial.

A asignación dos recursos humanos, técnicos e financeiros axeitados:
• O compromiso de todas as partes implicadas nos nosos territorios.
• O empoderamento dos cidadáns como consumidores proactivos “prosumers” e participantes nun

sistema enerxético responsable e sensible á demanda.

Accións inmediatas, medidas flexibles e efectivas para agora e para o futuro, “non regresivas”.

A implantación de solucións intelixentes para facer fronte aos retos sociais e técnicos da transición
enerxética.

Revisar periodicamente as nosas accións conforme aos controis e as avaliacións dos resultados.

Por todo iso, este Concello quere sumarse ao PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXÍA e
apoiar esta iniciativa, necesaria para conseguir  a sustentabilidade  enerxética e a adaptación ao
cambio climático do noso Concello. E para que conste, eu D. Gumersindo Pedro Galego Feal alcalde
desta Corporación, comprométome a:

1. Reducir  as emisións de CO2 no noso territorio en ao menos un  40 por cento ata 2030 mediante o
aumento da eficiencia enerxética e un maior uso de fontes de enerxía renovables.

2. Traballar na promoción de medidas para a adaptación ao cambio climático mediante a creación de
plans  de  acción  en  favor  da  enerxía  sustentable  e  o  aumento  da  resiliencia  fronte  ao  cambio
climático.

3. Elaborar un Inventario de Emisións de Referencia e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades
derivados  do  Cambio  Climático,   como base para  o  Plan  de  Acción  para eo  Clima e  a  Enerxía
Sustentable (PACES) no que se resuman as accións clave que planean levar a cabo.

4. Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable no prazo de 2 anos a partir da
sinatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e verificación do proceso.

5. Desenvolvido o Plan de Acción, elaborar un informe bianual para a avaliación, control e verificación
dos obxectivos, informando dos fitos acadados en cumprimento do Plan.

6. Compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con outras autoridades locais e
regionais da Unión Europea.

7. Adaptar as estruturas do Concello incluíndo a asignación de suficientes recursos humanos para o
desenvolvemento das acciones necesarias.

8. Mobilizar á sociedade civil no noso ámbito para que participe no desenvolvemento do Plan de
Acción.

9. Comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para facer posible as tarefas de apoio e
coordinación.

En base ao que antecede, propoño ao Pleno da Corporación que adopte o seguinte ACORDO:

- A adhesión do Concello de Fene ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, promovido pola
Unión Europea.

- Facultar ao Alcalde a representar ao Concello na sinatura do Pacto de Alcaldes e  en calquera
outras actuacións que requira a súa execución.

Asinado dixitalmente polo alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal.”
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O voceiro do BNG Juventino José Trigo toma a palabra para remarcar a importancia destes asuntos,
dando moita importancia a implantación dun plan de acción exposto no punto número 4 anterior, e
polo tanto apoiando este asunto.
O voceiro do Grupo Socialista Antón Lois Noceda Carballo, fai referencia á necesidade  de sumarse a
estas iniciativas e tomar conciencia do problema.
A voceira do Grupo Mixto, Mª Carmen Martínez tamén manifesta a intención de sumarse a este tipo
de iniciativas.
Sometido o asunto a votación foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros.

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

- A adhesión do  Concello  de  Fene ao Pacto dos  Alcaldes para  o  Clima e a  Enerxía,
promovido pola Unión Europea.

- Facultar ao Alcalde a representar ao Concello na sinatura do Pacto de Alcaldes e  en
calquera outras actuacións que requira a súa execución.

4. Aprobación, se procede, da Moción conxunta do grupo municipal do BNG e do grupo
Mixto municipal en relación coa defensa da sanidade pública galega e os servizos no PAC
de Fene

Consta no expediente a Moción conxunta do grupo municipal do BNG e do grupo Mixto municipal,
que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria da Dinamización Social e Transparencia do
30.01.2019 por 3 votos a favor (2 do grupo municipal  BNG e 1 do grupo Mixto municipal) e 5
abstencións (3 do grupo municipal do PP, 1 do grupo municipal Somos Fene, 1 do grupo municipal
Socialista):

“Os grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e Esquerda Unida, ao abeiro do Regulamento
orgánico municipal, presentan a seguinte proposición, para o seu debate en Pleno, sobre a Defensa
da sanidade pública galega e os servizos no PAC de Fene.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todos os camiños da política sanitaria do PP tiveron como fin a privatización e o desmantelamento da
sanidade pública galega, a base de recortes continuos e de pór os recursos da sanidade pública ao
servizo de intereses privados para poder facer negocio coa enfermidade das persoas.

Durante os últimos nove anos, o PP, con Núñez Feixóo á cabeza, impulsou todo tipo de medidas que
afondaron no desmantelamento da sanidade pública:

- Redución de orzamentos, de centos de profesionais, de máis de 700 camas, privatización 
masiva de servizos esenciais, derivacións de doentes a centros privados…

- As listaxes de espera oficiais disparadas, malia estaren maquilladas e seren miles as persoas 
doentes nas listas “non estruturais” que non computan.

A Atención Primaria foi o ámbito da sanidade pública galega que con máis intensidade sufriu os
recortes: destínanse 188 millóns de euros menos que os que había en 2009 cun recorte acumulado
de arredor de 2.188 millóns de euros. As consecuencias son tremendas: Masificación de consultas,
cupos desbordados, redución de profesionais, non substitución, listaxes de espera de máis dunha
semana para o persoal médico de familia, peche de axendas, saturacións, PACs ao límite. Neste
contexto o PAC e Centros de Saúde de Fene non escapan desta realidade, problemas na sustitución
de persoal,  intentos de reducir persoal sanitario no verán, e agora a amortización dun posto de
médico por xubilación. Das 10 prazas de médico de familia que hai en Fene, 6 na quenda de mañá e
4 na de tarde, a partir do vindeiro 19 de xaneiro serán 5 na quenda de mañá xa que o SERGAS
amortizará unha praza, pola tarde hai 4 médicos e non se substitúe unha baixa de longa duración.
Na práctica  teremos en  breve un 20% menos  de médicos,  co  que isto  repercutirá  na  calidade
asistencial.
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Por estes motivos, os grupos municipais do BNG e de EU, solicitan do Pleno da corporación municipal
a adopción do seguinte:

ACORDO

Solicitar da Xunta de Galicia a adopción das seguintes medidas:

1-Aumento do orzamento destinado a Sanidade.

2-Dimensionamento e estabilidade dos cadros de persoal: convocatoria de todas as prazas vacantes
en todas as  categorías,  contratos  estábeis  e dignos,  substitucións  do persoal  pola  totalidade da
ausencia, aumento das prazas de formación de especialistas e MIR.

3-Eliminación listaxes de espera: contratando persoal e tendo operativos todos os recursos dos que
dispón o Sergas, camas, quirófanos, etc.. e non realizar ningunha derivación de doentes á sanidade
privada mentres existan recursos dispoñíbeis susceptíbeis de seren usados nos centros públicos.

4-Plan de mellora de Atención Primaria: incremento do investimento até chegar como mínimo ao
20% do orzamento. Recuperación das Xerencias de Atención Primaria con capacidade resolutiva e
orzamentaria. Incremento de prazas de especialistas en pediatría e medicina familiar e comunitaria.
Mellora dos equipamentos nos centros de saúde e PACs.  Grarantir equipos completos de profesionais
nos PACs.

5-Reverter as privatizacións e internacionalizacións dos servizos sanitarios.

6-Eliminación dos copagos farmacéuticos.

7-Cubrir de xeito inmediato todas as vacantes existentes no CS de Fene.

8-Manter todo o cadro de persoal e en particular o do persoal médico actual sen que se amortice
posto algún.

Fene, 16 de xaneiro de 2019.
Asdo. JUVENTINO TRIGO Asdo. Mª CARMEN MARTÍNEZ
Voceiro BNG Voceira EU”

Toma a palabra o voceiro do BNG, Juventino Trigo, para explicar a presentación da moción conxunta
do BNG e do Grupo Mixto que vén dada polas políticas do Partido Popular para o desmantelamento
da sanidade pública, mediante recortes continuos para favorecer á sanidade privada. Afirma que nos
últimos 9 anos a Xunta afondou no desmantelamento, reducindo orzamentos, profesionais sanitarios,
privatización de servicios esenciais, derivación de doentes a centros privados.  Isto viuse aínda máis
agravado nos puntos de atención continua, onde nestes intres a redución nos últimos 10 anos é de
máis de 180 millóns de euros no seu orzamento. No punto de atención continua de Fene, vaise a
amortizar un posto de médico por xubilación e non se substitúe a outro de baixa de longa duración.
Isto repercute na asistencia dos doentes, polo que se solicita se apoie o acordo proposto. Proponse
tamén unha reunión co xerente da área sanitaria na que estean representados todos os grupos
políticos de Fene encabezados polo alcalde.

A Concelleira do Grupo Mixto, Mª Carmen Rodríguez, pon de manifesto que as baixas existentes
supoñen un aumento do traballo para os profesionais e, polo de agora, non hai listas de espera
longas, pero os médicos atenden case 80 persoas por xornada de traballo, co que está por ver se se
pode aguantar esta situación no tempo. Finaliza dicindo que esta problemática hai que resolvela para
non prexudicar á veciñanza.

O voceiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda, manifesta o seu apoio á moción, xa que en visitas
ao centro constataron deficiencias derivadas destas faltas de substitucións.

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 votos do grupo municipal do PP e 2 do grupo municipal
Somos Fene).
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Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1-Aumento do orzamento destinado a Sanidade.

2-Dimensionamento e estabilidade dos cadros de persoal: convocatoria de todas as prazas
vacantes en todas as categorías, contratos estábeis e dignos, substitucións do persoal pola
totalidade da ausencia, aumento das prazas de formación de especialistas e MIR.

3-Eliminación listaxes de espera: contratando persoal e tendo operativos todos os recursos
dos que dispón o Sergas, camas, quirófanos, etc.. e non realizar ningunha derivación de
doentes á sanidade privada mentres existan recursos dispoñíbeis susceptíbeis de seren
usados nos centros públicos.

4-Plan de  mellora  de  Atención Primaria:  incremento do  investimento até  chegar  como
mínimo ao  20% do  orzamento.  Recuperación  das  Xerencias  de  Atención  Primaria  con
capacidade resolutiva e orzamentaria. Incremento de prazas de especialistas en pediatría
e medicina familiar e comunitaria. Mellora dos equipamentos nos centros de saúde e PACs.
Grarantir equipos completos de profesionais nos PACs.

5-Reverter as privatizacións e internacionalizacións dos servizos sanitarios.

6-Eliminación dos copagos farmacéuticos.

7-Cubrir de xeito inmediato todas as vacantes existentes no CS de Fene.

8-Manter todo o cadro de persoal e en particular o do persoal médico actual sen que se
amortice posto algún.

5.  Aprobación,  se  procede,  da  Moción  do  grupo  municipal  Socialista  en  relación  coa
atención primaria no Concello de Fene

Consta no expediente a Moción conxunta do grupo municipal do BNG e do grupo Mixto municipal,
que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria da Dinamización Social e Transparencia do
30.01.2019 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):

“O  Grupo  Municipal  Socialista  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 coa
atención primaria no Concello de Fene.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ATENCIÓN PRIMARIA NO CONCELLO DE FENE

A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema sanitario supón, máis alá dun
termo amplamente mencionado, unha concepción do sistema non focalizado na atención hospitalaria
e que permita estender e descentralizar o contacto das persoas coa sanidade, de forma que se
achegue máis ao territorio e, por tanto, estea máis preto.

Unha  atención  primaria  fortalecida  supón unha  maior  capacidade de  funcionamento  da  rede de
hospitais, que ven menos saturadas as súas propias dinámicas de funcionamento, dende a redución
de entradas en urxencias ata a optimización de tempos e de diminución de listas de espera.

O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos problemas esenciais que
ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso de Galicia, estas cuestións aumentan a súa
relevancia debido ás propias condicións demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén
pola dispersión da poboación e as dificultades de infraestruturas e redes de comunicación na Galicia
rural.  O fortalecemento da atención primaria nestes casos supón unha necesidade maior e case
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imperativa  para  poder  achegar  os  servicios  sanitarios  á  poboación,  tanto  en  termos  de
infraestruturas como de persoal.

Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de saúde soamente ten
contratado  de  maneira  estable  a  menos  dun  15%  dos  titulados  MIR,  o  que  supón  un  dato
preocupante. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces insuficiente para cubrir as necesidades dun
sistema que precisa unha dispersión notoria e unha forte implantación no territorio, para paliar os
problemas demográficos antes sinalados. Unha maior contratación suporía a posibilidade de non ter
que concentrar servicios, afastando a atención dos e das cidadáns,

A construción de novos centros de saúde, ou a reforma dalgúns xa existentes, supón outro dos
grandes déficits da atención primaria na sanidade pública galega. Os orzamentos de 2016, 2017 e
2018, por coller os exemplos máis recentes, coinciden nos compromisos de varios centros de saúde
apuntados  nun  e  outro,   os  mesmos  sucesivamente,  ignorando  ningunha  responsabilidade  polo
anuncio e compromiso de infraestruturas que logo nunca se inician e ademais sen incluír ningunha
partida orzamentaria específica. O Plan de Mellora da Atención Primaria, iniciado na lexislatura 2005-
2009, supuxo unha base estratéxica que non foi continuada polos gobernos de Núñez Feijóo, que non
amosaron un proxecto real para o fortalecemento da atención primaria.

A atención pediátrica na atención primaria supón unha das maiores reivindicacións de carácter local e
comarcal  nas  demandas  sanitarias  de  Galicia.  O  reducido  número  de  especialistas  de  pediatría
existentes dificulta a posibilidade de incorporar especialistas necesarios ao sistema de saúde. Nos 9
anos de goberno de Núñez Feijóo non existe unha proposta firme de medidas para paliar este déficit
e o problema de falta de profesionais e, por tanto, de alteración na asistencia sanitaria pediátrica,
continúa sen que exista  previsión de mellora.  Existen mecanismos en formación,  contratación e
planificación que permitirían afrontar de maneira real unha problemática que, doutro xeito, persistirá
e enquistará no sistema.

No caso sinalado deste Concello de Fene, a atención primaria realízase nos Centros de Saúde de Fene
e Maniños (a pesar do acordo asinado pola Xunta de Galicia coa FEGAMP, o mantemento de ambos

centros segue a ser sufragado, en gran parte, polo Concello de Fene). Estes centros contan cun total
de 10 médicos/as de familia (9 médicos/as de familia, 9 no Centro de Saúde de Fene, neste caso 5
de mañá e 4 de tarde,  e 1 no Centro de Saúde de Maniños), e  2 pediatras para atender a unha
poboación de 13.013 habitantes, dos que 1.445 son menores de 15 anos. A atención sanitaria vese
minorada  nos  casos  de  baixa  ou  vacacións  dalgún  profesional,  pois  se  limitan  en  exceso  as
substitucións e o resto de profesionais deben asumir a carga de traballo total, acumulándose as
esperas e os retrasos, de feito, neste mes, de xaneiro xubilarase un médico do Centro de Saúde de
Fene sen que esté prevista a súa substitución. Esta situación ven sendo alertada polos profesionais e
usuarios, sen que dende o SERGAS se ofreza unha solución satisfactoria.

Ademais do sinalado, os centros de saúde de Fene e Maniños manteñen unhas instalacións con
algunhas deficiencias no seu mantemento, como o deficiente estado da caldeira, aínda a pesar dos
últimos arranxos a cargo do Concello e os recurrentes problemas co alicatado, entre outros.

Proposta

Instar á Xunta de Galicia a:

1.  Asumir a titularidade dos centros de saúde de Fene e Maniños, en virtude do acordo asinado coa
FEGAMP, facéndose cargo do mantemento das instalacións por ser competencia autonómica.

2. Realizar un informe dos problemas estruturais dos edificios dos centros de saúde, co compromiso
de realizar os arranxos necesarios para poder manter as condicións necesarias para unha correcta
atención sanitaria.

3. Garantir a correcta atención primaria no Concello de Fene mediante a contratación necesaria de
substitutos facultativos de medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, para poder manter
o número de profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado.

4. Acordar co Goberno de España que facilite e axilice os procesos de acreditación de prazas de novo
ingreso á formación especializada en pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios

7 de 18



C.I.F.: P-1503600-G
Pza. do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500 Fene.  Tfno.: 981 492 707  Fax: 981 492 788

Dilixencia: acta aprobada na sesión extraordinaria do 12.06.2019
A secretaria

Estefanía Manteiga Lamas

e facultade de medicina  da USC para que exista  a  mellor  cobertura posible de  todo o proceso
formativo.

Antón Lois Noceda Carballo
32.649.345 V”

Toma a palabra o voceiro do grupo socialista Antón Lois Noceda, para explicar a moción que se
presenta por parte do Grupo Socialista; dando datos sobre as ratios de atención en pediatría que
nalgúns meses dobra a ratio recomendada; no caso dos médicos de familia en Fene tamén superan
as ratios que se establecían xa no plan 2007-2011, sendo responsable nesta situación a Xunta de
Galicia. En relación ao mantemento dos centros de saúde, é competencia da Xunta mediante un
convenio firmado no seu día coa FEGAMP, pero que na realidade non se leva a cabo co seu coste
engadido para o Concello.

O voceiro do BNG, Juventino Trigo, di que hai que apreciar os recortes en Fene fai  referencia á
moción que se presentaba no punto anterior que é coincidente coa que presenta o Grupo Socialista
co que están de acordo coa moción proposta.

A Concelleira do Grupo Mixto, Mª Carmen Martínez, afirma estar a favor da moción e fai fincapé na
necesidade de xuntanza coa Xerencia para ver se o asunto se soluciona canto antes.

(*) O Concellerio de Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez, manifesta que “o  Sistema Nacional de
Saúde gozou tradicionalmente dun gran recoñecemento social. Ven da Ley General de Sanidad de
1986. Un istema público, universal, gratuíto e de calidade, que é un pilar fundamental do estado de
bienestar e un dos patrimonios común do estado español que debería ser garante dunha asistencia
sanitaria de calidade. É a institución social mellor valorada polos cidadáns, e os barómetros sanitarios
sinalan que aínda que a maioría dos cidadáns cren que necesita algúns cambios, consideran que o
seu funcionamento é aceptable e os seus profesionais merecen unha alta confianza.
Asistimos actualmente a unha situación de descontento que reflicte unha verdade obxectiva,  un
problema serio que non se pode minimizar. A conflictividade debese á suma de factores externos
(intereses  políticos,  corporativos,  sindicais,  etc.)  e  internos  (mala  gobernanza,  insuficiencia
presupostaria, inadaptación aos cambios tecnolóxicos, socias e demandas, etc.).
Temos un sistema sanitario extraordinario, pero posibelmente ten chegado ao final de ciclo, e temos
que definir cambios estructurais ou un novo modelo.
A situación en Galicia é similar á do resto de España. Non hai ningún dato que indique que o noso
sistema é peor que o de calquera outra comunidade, máis ben ao contrario. Agora amosan algunas
iniciativas que fan pensar que ata podemos ser pioneiros na reforma.
A transmisión á sanidade pública das consecuencias da crise do sector financeiro e a recesión da
economía, que conduciron ao maior impacto regresivo do sistema sanitario público coñecido ata
agora (o Sistema Sanitario actualmente conta con 8.870 millóns de euros menos que no ano 2009),
unida  ao  manexo  errático  que  presidiu  as  políticas  sanitarias  asociadas,  responden  a  unhas
características de incerteza, complexidade e velocidade na sucesión de escenarios, que inflúen de
forma decisiva no mantemento do actual Sistema Nacional de Saúde, alicerce de sustentación do
estado do benestar. 
Con todo, a crise sanitaria non procede só da insuficiencia financeira que a agudizou, senón que ten
as súas raíces nas contradicións e insuficiencias do modelo aínda vixente
Por iso, requírese de maneira apremiante, especialmente nas actuais —e particularmente agudas—
circunstancias, a adopción razoada de reformas innovadoras.
A identificación dos procesos precursores da xénese dunha crise de dimensións excepcionais como a
que atravesa o sistema, e a comprensión das causas, é un requisito para un adecuado tratamento.
Así facemos as seguintes consideracións:

1) En España a política sanitaria atendeu máis aos balances contables que a unha adecuada pla-
nificación. A sanidade pública ten carecido do suficiente impulso organizativo innovador, e a
maioría da medidas significativas foron meramente reactivas (como mellorar o financiamento
e  eliminar os recortes) e con escasos efectos positivos, e a súa repetición levou, leva e leva-
rá á cronificación dun tratamento xestor meramente sintomático e a non resolución dos pro-
blemas. Actualmente as propostas dos partidos políticos seguen na mesma dinámica, sen
abordar as medidas innovadoras precisas.

2) A maioría dos puntos débiles diagnosticados respecto a vulnerabilidade do Sistema Nacional
de Saúde coñecíanse con anterioridade á eclosión da «burbulla sanitaria», pero na súa maio-
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ría séguense ignorando na práctica, como mostra a improvisación focalizada case exclusiva-
mente nos axustes financeiros e de persoal.

3) A escasa flexibilidade estratéxica das cúpulas do SNS e o pobre liderado do Ministerio de
Saúde perfílanse como os factores de maior peso no declive da sanidade pública xa anterior
ao recoñecemento oficial da crise.

4) O deterioro xeral da gobernanza do Sistema Nacional de Saúde e dos  sistemas das autono-
mías (especialmente a impunidade da influencia das redes políticas clientelares) viuse reflec-
tido nun déficit significativo de «bo goberno» da sanidade, especialmente nos anos de apa-
rente bonanza financeira do sistema público de saúde.

5) A pasividade dos sucesivos gobernos (PP e PSOE a nivel estatal, o bipartito PSOE-BNG e o PP
en Galicia) cunha xestión sanitaria excesivamente dependente dos aparellos partitocráticos e
decisións clientelares de asignación de recursos obviando as necesidades sanitarias).

6) O inmobilismo organizativo diante dos cambios demográficos, sociais, tecnolóxicos, culturais
e das necesidades sanitarias (p. ex. déficits na atención integrada á cronicidade). O Sistema
Sanitario ten que dar resposta a unha demanda diferente: máis envellecida, con máis enfer-
midades crónicas e con expectativas cidadás diferentes

7) A indiferenza ou rexeitamento da experimentación con innovacións organizativas e iniciativas
de emulación de boas prácticas por mor da tensión entre descentralización e políticas sanita-
rias uniformizantes.

Polo tanto consideramos que:
O  goberno  e  as  comunidades  autónomas,  en  cuxo  orzamento  a  sanidade  ocupa  un  lugar
preeminente, deben dilucidar sen maiores demoras entre seguir cos recortes lineais, indiscriminados,
sen  estimación  coñecida  dos  seus  efectos  sociais  e  sanitarios,  aplicar  medidas  reactivas  que
cronifican aínda máis o problema, ou reformas estruturais de alcance.
No  contexto  descrito,  coa  valoración  das  medidas  adoptadas,  as  de  previsible  adopción  e  as
intervencións  na «xestión» da crise para a  transformación do sistema público  de  saúde nunha
organización solvente e flexible, capaz de afrontar as novas contornas epidemiolóxicas, tecnolóxicas,
sociais e económicas para garantir a sustentabilidade do sistema e mellorar a calidade e seguridade
das súas prestacións,  podese afirmar que manter a situación de “ status quo” ou levar a cabo
pequenas reformas inconexas sobre o sector non van ser intervencións suficientes para afrontar, non
só o actual reto de solvencia económica do sector, senón tamén, a súa viabilidade a medio e longo
prazo.
A magnitude dos retos inmediatos, a complexidade e as características específicas do sector e as
políticas de recortes e axustes que instaurou a profunda crise económica puxo no ollo do furacán a
un sector, o sanitario, que se atopa coa necesidade de proxectar credibilidade na súa xestión, para
asegurar a sustentabilidade do Sistema. Por tanto, é preciso acometer as profundas transformacións
que garanten a súa adecuación ao novo contexto demográfico, epidemiolóxico e de demanda de
coidados de saúde que existe na actualidade.
Estamos agora nunha oportunidade de cambio e de adopción de medidas innovadoras fronte a un
tratamento xestor meramente sintomático que é o que está a proporse por moitas organizacións
políticas.  Requírese  unha  intervención  global  sobre  o  Sistema  e  poñer  en  marcha  un  Plan  de
Sustentabilidade que permita implementar a profunda transformación que require o sector. Facer
intervencións de xestión fragmentadas cara á sustentabilidade non é un Plan de Sustentabilidade

A sustentabilidade do sector pasa por acometer unha reestruturación e para iso requírese:
1) Repensar o actual modelo de RRHH, especialmente no referente a:  A actual proporción de

profesionais no ámbito hospitalario vs. Comunitario. No 2014 había en España 7,5 médicos de
familia por cada 10.000 habitantes, fronte aos 17,2 de Alemania e os 15,4 de Francia. Ade-
máis estimase (OMC) que para que os médicos de familia tivieran un cupo medio de 1.450
persoas sería necesario, incrementar a plantilla en 2.202 facultativos. Os médicos de atención
primaria están ao límite, en condicións nas que resulta xa imposible manter a calidade. Sub-
sanar o déficit estructural de medicina de familia e pediatría que afecta non só a Galicia senón
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tamén ao resto do estado é unha cuestión primordial. Sería unha medida a medio plazo, posto
que se requiren catro anos para a súa formación.

2)  Reforzar o empoderamiento da atención primaria. A clave é que a atención primaria sexa for-
te. A sanidade é un entramado complexo e moi interdependiente. Un problema que xurda na
atención primaria, tal como acontece agora, repercute en todo o sistema, e a solución ten que
ser global.
A  inversión  na  atención  hospitalaria  é  proporcionalmente  moi  superior  á  da  atención
primaria,  que é o primeiro nivel asistencial. Empoderar ao médico de familia para que poida
desempeñar todo o seu potencial mellorando a utilización dos recursos. A atención primaria
debe exercer o liderado para que o sistema sexa universal, gratuito, equitativo e sostible.

3) A actual proporción de roles profesionais dentro de cada nivel asistencial, a modo de exemplo,
a proporción de persoal clínico e de enfermería en atención primaria.

4)  Dotar de novas funcións e competencias á enfermería. A atención primaria debería verse re-
forzada con especialista de enfermería en medicina de familia e xeriatría.

5)  Introdución de cambios no modelo de selección de mandos intermedios (xefaturas, supervi-
sións, etc.) en base a criterios obxectivos, medibles e avaliables periodicamente.

6)  Intervir sobre as duplicidades de recursos e/ou fragmentación de coidados que se dá nalgúns
puntos de atención, a modo de exemplo, a atención no domicilio do paciente 

7) Incidir  sobre a infrautilización e infradotación de recursos humanos noutras estruturas de
atención, a modo de exemplo, os tramites administrativos a desenvolver polo persoal clínico.

8) Revisar o acceso ás facultades de medicina, non fixando “numerus clausus” sen relación coas
necesidades de médicos (máis do 30% dos médicos actuais, unhos 42.000, supera os 55 anos
e xubilarase en breve, sen tempo a formar os especialistas necesarios para substituilos), así
como incrementar o número de plazas MIR de acordo coas necesidades de cada especialidade.
No ano 2013 ingresaron nas facultades de medicina 5.031 alumnos, e no 2018 ingresaron
6.941. De ahí a falta de facultativos.

Os escenarios propostos refírense respectivamente a cambios plausibles en relación con factores
identitarios claves do actual Sistema Nacional de Saúde por unha banda, e a diversas alternativas de
transformación organizativa de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema de
Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións

Seria convinte ter un Plan Integrado de Saúde (xa proposto na Lei Xeral de Sanidade de 1986 e
nunca elaborado) e reformar o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde ( SNS) para
que pase a  ser  un  órgano real  de planificación e coordinación do SN (competencia do  gobernó
central).

A propia complexidade do Sistema (establecido na Lei Xeral de Sanidade do 14 de abril de 1986),
xurdido coa restauración da democracia en España, dificulta a introdución de innovacións e cambios,
e  sempre estarán mediatizados pola  axenda  da política  sanitaria  do  Goberno  central,  xa  que a
responsabilidade na xestión sanitaria non é totalmente das CCAA. O Goberno central ten capacidade
decisoria  sobre  aspectos  básicos  como a  convocatoria  das  plazas  MIR,  impulsar  un  sistema de
financiación  autonómica  (básico  para  soster  o  sistema),  financiación  de  medicamentos,  tasa  de
reposición, etc.
Conclusións 
A reforma en profundidade do sistema sanitario ven postergándose dende fai anos, porque é difícil e
políticamente arriscada. Pero é inevitable facela.
Non é tempo de caer na tentación de amaños urxentes e solucións reactivas que sigan cronificando a
situación e permitindo que afloren situacións semellantes en calquera momento e leven ao fracaso
total do sistema. 
O  impacto  da  suma dos  factores  que  presionan o  gasto  sanitario,  máis  a  fraxilidade  da  saúde
financeira, sitúannos nun escenario que pon en dúbida a viabilidade do sector e que nos conduce a
facer unha revisión da configuración do sistema na súa totalidade. 
Requírese  que  se  avance  na  definición  dun  Plan  de  Sustentabilidade  para  xerar  a  confianza  e
credibilidade necesaria no sector para acometer a súa implementación nunha contorna estable e
segura, máis aló do ciclo orzamentario anual.
A  sustentabilidade  deciese  en  sede  parlamentaria.O  poder  político  traballa  no  hoxe,  pero  debe
planificar para o mañá. É frustrante ver como cando están no poder escoitan as mismas acusacións
que fan cando están na oposición. A sanidade non debe ser un arma arroxadiza de confrontación
social.
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O futuro non pode ser máis do mesmo. Debe definirse o modelo de sanidade pública que se desexa
para as próximas décadas.

Alternativas anunciadas polo SERGAS
O SERGAS despois de escoitar as propostas dos grupos de traballo dos profesionais, do Consello
Galego  de  Colexios  de  Médicos,   Colexio  de  Enfermería,  Colexio  de  Fisisoterapia  e  Colexio  de
Farmacia, Asociacións de facultativos e sociedades científicas, anuncia a disposición para tomar as
medidas seguintes:

- OPE especial e urxente en menos de seis meses para reforzar atención primaria convocándo-
se o 108% das plazas vacantes (o máximo que permite o goberno central), aínda que a Xun-
ta intentará convocar máis plazas..

- Galicia presionará na Comisión de Recursos Humanos do SNS (están todas as CCAA e regula
a planificación de persoal), para que se convoquen o número de plazas que se necesiten ob-
viando a tasa de reposición (é a porcentaxe de traballadores que se poden contratar sobre o
numero de xubilacións). Galicia non quere limitacións e así contratar mais médicos e pedia-
tras para atención primaria.

- Activar contratos de larga duración para residentes que finalizan a formación.
- Director de primaria con peso específico dentro da estructura das  áreas sanitarias.
- Solicitude de probas diagnósticas polos médicos de atención primaria.
- Aumentar o presuposto para atención primaria do 12,6% actual ata o 15% do total.
- Convocatoria especial de MIR para plazas de Medicina de familia e pediatría (competencia o

gobernó central).”

A voceira do Grupo Popular, Rocío Bértoa, dá cifras sobre os custes de mantemento do centro de
saúde que saen dar  arcas municipais  e  que están traballando para que isto  o  asuma a  Xunta,
ademais de nun proxecto de ampliación.

O voceiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda, explica que non entende que o Grupo Popular non
apoie a moción xa que afirman estar de acordo cos puntos expostos na mesma, e que o problema da
sanidade pública afectanos a todos co que deberiamos estar unidos nun tema tan importante.

O voceiro do BNG, Juventino Trigo, fai referencia a que se pode estar de acordo ou non coa análise
feita  polo voceiro  do goberno no tema da xestión pública da saúde, pero o que se pretende é
solucionar un problema máis concreto no centro de saúde de Fene, no cal deberían estar de acordo
todos os grupos municipais.

A concelleira do Grupo Mixto, Mª Carmen Rodríguez, toma a palabra para dar un dato en referencia
ao tema, afirmando que en datos aportados polos médicos do centro de saúde de Fene, nos últimos
4 anos,  816 médicos se deron de baixa en Galicia para irse a outras comunidades autónomas.
Dando  unha  idea  que  a  falta  de  médicos  está  dada  por  esta  circunstancia  ou por  traballar  na
sanidade privada.

O Concelleiro  de  Somos  Fene,  Xoán Manuel  Rodríguez,  diríxese  ao  voceiro  do  Grupo  Socialista
preguntando cantos anos estivo o Grupo Socialista no Goberno do Estado e di que estiveron sobre 20
anos e que nestes anos saíron anualmente sobre 1800 prazas de médicos residentes, e que neses 20
anos non houbo convocatoria de médicos de atención  primaria.
Considera que o partido Socialista ten bastante que ver na crise actual dos centros de atención
primaria. Fai referencia a que o problema dos médicos de atención primaria vén dado non polo soldo
establecido, que se fixa a nivel estatal, senón pola estabilidade a nivel laboral que se ofrece noutras
comunidades autónomas.

Respóstalle o concelleiro Antón Lois Noceda dicindo que durante o mandato do seu partido na Xunta
de Galicia defendían o mesmo que estando na oposición e que se plasmaba nun plan no que había
que cumprir unha serie de ratios, e que neste momento non se cumpren e por iso a presentación da
moción. Sobre a falta de médicos, hai que recordar que existen moitos profesionais que se tiveron
que ir ao extranxeiro a países como Portugal ou Inglaterra e iso poderíase solucionar con estabilidade
laboral.
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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:

1.  Asumir a titularidade dos centros de saúde de Fene e Maniños, en virtude do acordo
asinado  coa  FEGAMP,  facéndose  cargo  do  mantemento  das  instalacións  por  ser
competencia autonómica.

2. Realizar un informe dos problemas estruturais dos edificios dos centros de saúde, co
compromiso  de  realizar  os  arranxos  necesarios  para  poder  manter  as  condicións
necesarias para unha correcta atención sanitaria.

3.  Garantir  a  correcta  atención primaria  no Concello  de Fene mediante  a contratación
necesaria  de  substitutos  facultativos  de  medicina  xeral  e,  de  ser  o  caso,  de  atención
pediátrica,  para  poder  manter  o  número  de  profesionais  activos  no  centro  de  saúde
segundo está planificado.

4. Acordar co Goberno de España que facilite e  axilice os procesos de acreditación de
prazas  de  novo  ingreso  á  formación  especializada  en  pediatría,  e  dotar  dos  recursos
necesarios aos centros sanitarios e facultade de medicina da USC para que exista a mellor
cobertura posible de todo o proceso formativo.

6.  Aprobación,  se  procede,  da  Moción  do  grupo  municipal  Socialista  en  relación  coa
violencia de xénero

Consta no expediente a Moción conxunta do grupo municipal do BNG e do grupo Mixto municipal,
que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria da Dinamización Social e Transparencia do
30.01.2019 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):

“O  Grupo  Municipal  Socialista  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:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A aprobación polo pleno do Congreso dos Deputados da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de
medidas de protección integral contra a violencia de xénero supuxo un revulsivo, en todos os seus
aspectos, das políticas da violencia contra e sobre as mulleres, polo feito de selo, consolidándose, á
súa entrada en vigor, como modelo internacional.

De feito, España recibiu en Xenebra unha das mencións de honra do Premio de Políticas de Futuro
(Future Policy Award 2014) que ONU Mulleres, World Future Council e a Unión Interparlamentaria
conceden ás mellores leis e políticas do mundo que persigan pór fin á violencia exercida contra as
mulleres e as nenas, unha violencia que cualifican como unha das formas máis xeneralizadas de
abuso contra os dereitos humanos.

A mencionada lei integral e a Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27
de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral  da violencia de xénero, son os dous
instrumentos legais  cos que nos dotamos para loitar  contra  a violencia  machista que atenaza a
liberdade e a seguridade das mulleres.

O 15 de novembro de 2016, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou, por unanimidade, unha
Proposición non de lei pola que se instaba ao Goberno a promover a subscrición dun Pacto de Estado
en materia de Violencia de Xénero, polo Goberno da Nación, as Comunidades Autónomas e Cidades
con Estatuto de Autonomía e a Federación Española de Municipios e Provincias, que siga impulsando
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políticas para a erradicación da violencia sobre as mulleres como unha verdadeira política de Estado.
O Congreso, na súa sesión plenaria do 28 de setembro de 2017, aprobou, sen ningún voto en contra,
o Informe da Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.

Pola súa banda, a Comisión de Igualdade do Senado decidiu, o 21 de decembro de 2016, a creación
dun  Relatorio  que  estudase  e  avaliase,  en  materia  de  Violencia  de  Xénero,  os  aspectos  de
prevención, protección e reparación das vítimas, analizase a estratexia para alcanzar e implementar
un Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e examinase a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de
decembro. O 13 de setembro de 2017, o Pleno do Senado aprobou, por unanimidade, o Informe do
Relatorio de Estudo para a elaboración de estratexias contra a violencia de xénero.

Os informes de Congreso e Senado conteñen un conxunto de propostas para previr e combater a
violencia contra as mulleres e a violencia doméstica, e para mellorar na resposta que, desde as
Institucións, proporciónase ás mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos menores ou aos menores baixo
a súa garda, tutela ou acollemento.

Contamos, por tanto, cun gran acordo político e social, que recolle o compromiso da sociedade na
loita contra a violencia de xénero, que deixou de ser un asunto privado para converterse nunha
cuestión de estado. Un pacto necesario ante os datos arrepiantes sobre a violencia que soportan as
mulleres polo feito de selo e da que tamén se ven afectados os seus fillos e fillas.
Unha das medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero expón a necesidade de adoptar as
modificacións legais oportunas para que a Administración local poida levar a cabo actuacións na
promoción da igualdade entre homes e mulleres, así como contra a violencia de xénero, xa que se
trata da administración máis próxima á cidadanía e, polo tanto, ás vítimas. Neste sentido, exponse
que estas cuestións deben formar parte do catálogo de materias recollido como de competencia
propia dos municipios no artigo 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local.

Por  tanto,  era  imprescindible  a  modificación  da  Lei  7/1985,  de  2  de  abril,  para  permitir  o
desenvolvemento de políticas contra a violencia de xénero. Esta reforma foi levada a cabo polo Real
Decreto-lei  9/2018, de  3 de agosto,  de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de
Estado contra a violencia de xénero.

Segundo a última macroenquisa sobre a violencia de xénero realizada polo Ministerio de Sanidade e
Igualdade:

- O 12,5% das mulleres maiores de 16 anos sufriron violencia de xénero algunha vez na súa vida, o
que en termos absolutos supoñen 2,5 millóns de mulleres en España.
- O 2,7% das mulleres maiores de 16 anos sufriron violencia no último ano.
- O 64% dos fillos e fillas das vítimas presenciaron os episodios de violencia.
- Pero, soamente o 28,6% presentou denuncia.

A pesar destes datos demoledores que explican por si  sos a necesidade de políticas específicas,
tamén hai outros que van indicando os cambios que se están producindo,  entre eles:

- O 77,6% conseguiron saír da violencia de xénero.
- O 45% acudiron a algún servizo de axuda médica, social ou legal.

Con  todo,  a  pesar  da  utilidade  e  do  recoñecemento  internacional  recibido  pola  lei  integral,  do
importante proceso de toma de conciencia social que se produciu no noso país sobre a gravidade da
violencia contra as mulleres e o gran obstáculo que isto supón para a convivencia democrática, a
pesar de todo iso, hoxe, algunhas forzas políticas expoñen unha demolición de toda a estrutura de
prevención, atención e protección das mulleres vítimas de violencia de xénero e para iso contan coa
complicidade de partidos políticos dispostos a laminar o dereito das mulleres a unha vida libre de
violencia;  coma se 976 mulleres asasinadas desde que temos datos,  e unha media de 150.000
denuncias anuais por malos tratos non fosen razóns suficientes para rexeitar e illar  a quen sen
andrómenas fan do machismo a súa bandeira política.

 O compromiso das forzas políticas coa democracia e o estado de dereito esixe un compromiso coa
vida e coa liberdade das mulleres, un compromiso firme en prol dunha política sostida para erradicar
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a violencia de xénero. Non podemos, non debemos pór en perigo o presente e futuro das mulleres e
dos  seus fillos e fillas.

Así o esixe a sociedade, e en particular, as organizacións de mulleres que saben que nesta materia só
se conseguen avances se hai un compromiso de todas as forzas políticas e sociais para colocar na
axenda política a loita contra todas as formas de violencia contra as mulleres.

Por todas estas razóns, faise necesario redobrar os esforzos contra a violencia de xénero, mantela
como prioridade política e democrática, illar aos violentos e a quen lles dan cobertura política, e
esixir que se reforce o sistema de protección para as mulleres vítimas e se desenvolvan todos os
recursos e medidas que se contemplan no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.

Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local acorda:

1.- Reforzar e seguir pondo en valor as medidas contidas no Pacto de Estado en materia de violencia
de xénero de Congreso e Senado co obxectivo de combater o terrorismo machista, o problema máis
grave que sofre actualmente a sociedade española e galega, que ten o seu caldo de cultivo nunha
cultura e educación profundamente antidemocrática e que parte da idea da superioridade do home
sobre a muller.

2.- Manifestar a súa repulsa a todas as manifestacións da devandita violencia, o seu compromiso
coas vítimas e declarar tolerancia cero cos maltratadores.

3.- Expresar o seu rexeitamento a calquera posicionamento político que propugne a eliminación ou
minoración das medidas de protección das mulleres fronte á violencia machista, así como o drama
social e as consecuencias que ten para as vítimas.

4.-  Neste  sentido,  rexeitar  a  adopción  de  calquera  tipo  de  acordo,  explícito  ou  implícito,  con
formacións que expoñen a supresión ou redución das medidas de protección das mulleres, dando así
cobertura a políticas irresponsables que levan un altísimo risco de agravar o problema.

5.- No marco do reforzo das iniciativas para combater esta secuela, comprométese a impulsar a
aplicación da Lei de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e a Lei 12/2016, do
22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero, en coordinación con todos os poderes públicos.

Antón Lois Noceda Carballo
Voceiro do Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene.”

Toma a palabra o voceiro do Grupo Socialista Antón Lois Noceda, para explicar a moción proposta en
relación a violencia de xénero e que se trata dun problema de grande magnitude que todos os grupos
políticos deben facer fronte. Fai referencia a que nos últimos tempos apareceron opinións e opcións
de forzas políticas que cuestionan a violencia de xénero e a violencia familiar. O Concelleiro procede a
ler os puntos que figuran na proposta.

Toma a palabra o concelleiro do BNG, Juventino Trigo, para facer referencia que dende el está no
Concello de Fene todos os asuntos e mocións relativas a este asunto sempre foron refrendados por
todos os grupos políticos, e espera que o Grupo Popular indepedentemente das súas alianzas a nivel
nacional siga apoiando estas mocións, manifestando a súa vontade de votar a favor.

Os grupos Somos Fene e Mixto tamén manifestan a súa intención de refrendar a moción.

A voceira do Grupo Popular, Sra. Bértoa, tamén manifesta a intención so seu grupo  de apoiar a
moción, respostando ao concelleiro do BNG que o seu grupo político acudiu ás eleccións europeas en
coalición con Bildu ou HB, o que de ningunha maneira podería facer pensar que o concelleiro do BNG,
señor Trigo, fora participe dos actos da banda terrorista ETA; aclara que nestes temas non cabe
discusión e que todos están en contra da violencia de xénero.

Sometido  o  asunto  a  votación  foi  aprobado  por  unanimidade  do/as  concelleiro/as
presentes.
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Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1.- Reforzar e seguir pondo en valor as medidas contidas no Pacto de Estado en materia de
violencia  de  xénero  de  Congreso  e  Senado  co  obxectivo  de  combater  o  terrorismo
machista, o problema máis grave que sofre actualmente a sociedade española e galega,
que ten o seu caldo de cultivo nunha cultura e educación profundamente antidemocrática e
que parte da idea da superioridade do home sobre a muller.

2.-  Manifestar  a  súa  repulsa  a  todas  as  manifestacións  da  devandita  violencia,  o  seu
compromiso coas vítimas e declarar tolerancia cero cos maltratadores.

3.-  Expresar  o  seu  rexeitamento  a  calquera  posicionamento  político  que  propugne  a
eliminación  ou  minoración  das  medidas  de  protección  das  mulleres  fronte  á  violencia
machista, así como o drama social e as consecuencias que ten para as vítimas.

4.- Neste sentido, rexeitar a adopción de calquera tipo de acordo, explícito ou implícito,
con  formacións  que  expoñen a  supresión  ou  redución  das  medidas  de  protección  das
mulleres, dando así cobertura a políticas irresponsables que levan un altísimo risco de
agravar o problema.

5.-  No  marco  do  reforzo  das  iniciativas  para  combater  esta  secuela,  comprométese  a
impulsar a aplicación da Lei de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
e a Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega
para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, en coordinación con
todos os poderes públicos.

7.  Aprobación,  se  procede,  da  Moción  do  grupo  municipal  Socialista  en  relación  coa
declaración do día 24 de febreiro como Día de Rosalía

Consta no expediente a Moción conxunta do grupo municipal do BNG e do grupo Mixto municipal,
que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria da Dinamización Social e Transparencia do
30.01.2019 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):

“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.

Xustificación de motivos:

Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas. A publicación do
seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, desde a vontade firme e
inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idiomae o final de
séculos de silencio e esquecemento.

A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. Desde o século XIX Rosalía
de  Castro  foi  homenaxeada  polas  galegas  e  os  galegos  como poeta  nacional,  pois  reclamou  a
redención da patria galega e asumiu a voz do seu pobo, voz que guiou permanentemente a súa obra
e  o  seu  pensamento.  Esta  galeguidade  intrínseca  dos  seus  textos,  esta  comunicación  e
entendemento permanente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, foi o que a fixo
tamén poeta de todos os pobos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas
da literatura universal de todos os tempos.

Por todos estes motivos a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e os
galegos, en especial  para as xeracións máis  novas que colectivamente contribuímos a coeducar,
sendo  a  súa  palabra  feita  poesía  ou  prosa  reflexiva  un  dos  procedementos  máis  eficaces  para
fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural.
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Por todo isto propoñemos ao Pleno Municipal do Concello de Fene :

 Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso concello.

 Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que
impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24 de febreiro, data recollida
oficialmente pola Consellería de Cultura no seu Calendario do Libro e da Lectura.

 Realizar  unha  lectura  pública  da  obra  rosaliana  nun  lugar  destacado  do  concello  na  que  o
alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural teñan o papel
protagonista.

Antón Lois Noceda Carballo

Voceiro do Grupo Municipal Socialista

Concello de Fene”

A voceira do grupo do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, di que o Concello xa subscribiu esta moción no
2013, inda que é certo que non se fixo ningunha actividade nestes últimos anos. Tamén aclara que o
día 24 de febreiro vaise levar a cabo no Parque de Rosalía unha ofrenda floral, coa presenza da
Banda Airiños de Fene, e vaise a consumir un caldo de gloria como se recolle nun poema de Rosalía.

O voceiro do grupo socialista,  Antón Lois Noceda Carballo,  di  que eliminan o primeiro punto da
Moción ao estar xa aprobado, pero manteñen os outros dous. Deixa tamén constancia de que lle
parece unha grande idea a de consumir un caldo de gloria e de que se fagan actividades con motivo
deste acto. Fai referencia a que xa están as actividades programadas incluso antes de aprobar a
moción.

A voceira do grupo do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, comenta que non lle ve problema porque está
todo organizado.

O voceiro do grupo do BNG, Juventino José Trigo Rey, di que están de acordo coa Moción e que
agradecería que a información que deu a concelleira a tivera dado na Comisión.

Sometido  o  asunto  emendado  a  votación  foi  aprobado  pola  unanimidade  do/as
concelleiro/as presentes.

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

 Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción a obra da nosa escritora
que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24 de febreiro,
data recollida oficialmente pola Consellería de Cultura no seu Calendario do Libro e da
Lectura.

 Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do concello na que
o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural
teñan o papel protagonista.

8. Mocións urxentes

A voceira do grupo Mixto municipal presenta a moción “Moción do grupo municipal  de Esquerda
Unida de Fene en reprobación do ex ministro Pedro Morenés polo diamento e parálise dos contratos
das fragatas F-110 para os estaleiro de Navantia Ferrol”, xustificando a súa urxencia en que o acordo
xa foi aprobado por moitos concellos da comarca e que o Comité de Empresa solicitou que fose
aprobada polo Pleno de Fene. A Moción non se introduce na orde do día por non obter a maioría
absoluta do número legal de membros, 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 8 votos en contra (7 do grupo
municipal do PP e 1 do grupo municipal Somos Fene).
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9. Rogos e preguntas

Toma a palabra o concelleiro do BNG, Juventino Trigo, para deixar constancia de que agradece que se
traian ao pleno 8 actas que estaban sen aprobar e que levaban moito retraso e que xa ve que as
queixas ao Valedor do Pobo fan o seu efecto. Tamén roga o mesmo que nos plenos anteriores, e que
se revise nos traballos que están a facer empregados do Concello e de empresas subcontratadas  en
canto  as  medidas  de  seguridade  e  de  sinalización  das obras.  Solicita  información  en relación  a
publicación do regulamento do punto limpo, xa que se aprobou no mes de xuño e se publicou no
boletín no mes de decembro.
En relación aos calendarios feitos do Concello,  expresan a súa desconformidade coas fotografías
adxuntas, xa que entenden que cos cartos do Concello se están promocionando aos membros do
goberno. Tamén solicita copia da xustificación relativa á subvención de Fene Vivo que se presentou
en outubro. Fai referencia a deficiencias observadas nas beirarrúas da rúa Tarrio. En relación á queixa
presentada polo BNG, pregunta se o alcalde xa contestou á Valedora do Pobo. En canto á rotonda de
Santa Ana, pregunta se xa se fixo algunha xestión con Fomento. 
En relación aos conserxes do Concello, gustaríalles saber se se vai facer bolsas, xa que observan a
presenza de traballadores de empresas privadas. 
Solicitan información, se pode ser por escrito, das horas de prestación do SAF, por queixas recibidas
de que non funciona correctamente este servizo. En relación aos traballadores do camión do lixo,
pregunta cal é o motivo de que estean traballando operarios de empresas externas e non se cubran
con persoal propio do concello. En canto a praza de mobilidade, solicitan información da situación
actual.
O alcalde, Gumersindo Pedro Galego, toma a palabra para indicar que toman nota de todos os rogos
e dirixise ao voceiro do BNG, para aclarar, en canto ás actas e a Valedora do Pobo, que noutras
lexislaturas non exisitían plenos extraordinarios e so existía unha acta por mes. Nestes últimos 9
meses houbo 19 plenos e, por tanto, duplicóuselle o traballo á persoa encargada das actas; engade
que o Sr. Trigo que non contou toda a verdade na súa queixa á Valedora, xa que si existen actas
aprobadas. 
 En  canto  a  rotonda  de  Santa  Ana,  non  ten  coñecemento  por  parte  de  Fomento  de  ningunha
actuación.

Toma a palabra o Concelleiro de Servizos, José Andrés Serantes, para aclarar que, en canto a bolsa
de persoal do camión do lixo, xa se acudiu a ela no verán. En relación aos vertidos de Santa Ana,
tense solicitado un informe a Viaqua que será facilitado en canto se teña.

A Concelleira Rocío Bértoa, toma a palabra para aclarar que en canto a praza de policía de mobilidade
estase a espera de resolución.

O Concelleiro do Grupo Socialista, Antón Lois Noceda, informa de que existen uns vidros sen recoller
na Avda. Naturais e que xa levan 4 semanas. Fai referencia a se existe algunha previsión de arranxar
os xardíns diante do bloque 3 en San Valentín. En relación a endometriose, se houbo algún tipo de
campaña neste sentido?. Rogan que se reforce a iluminación na baixada de Perlío, despois do túnel
cara San Valentín. Rogan que en relación a un castiñeiro seco se tomen medidas na zoa do Regueiro.
Tamén solicitan solución aos afundimentos nas beirarrúas que acumulan auga. En relación ao tunél
do Río Cádavo se existe algunha previsión coas vibracións existentes.
 No anterior pleno preguntouse pola limpeza do Río Cádavo, na súa zona final, existindo aínda restos
no mesmo solicitando que se faga completa. Fai referencia a información que saiu na prensa en
canto as exencións de taxas que se aprobaron no mes de outubro, solicitando saber o prazo de
solicitude e cando se vai desfrutar a exención.

O alcalde, Gumersindo Pedro, toma a palabra, para referise ao xardíns do bloque 3 de San Valentín,
que a actuación tiña por finalidade aumentar a zona de paso, reducindo desta forma o xardín.
A concelleira Rocío Bértoa explica en relación ás exencións das taxas, que depende do imposto ao
que se refira; en relación ao IAE, pódese solicitar durante todo o ano; en canto ao IBI e o IVTM ata o
31 de decembro.

A Concelleira do Grupo Mixto, Mª Carmen Martínez, toma a palabra para dar conta de queixas sobre
ratas en San Valentín; en relación ao camión do lixo dá queixa sobre como levan os residuos de fóra
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no camión; solicita tamén información sobre as actividades de recuperación de memoria activa e se
está a funcionar o tractor do Concello.

En canto a auga de Magalofes, di que se enterou pola prensa de que houbo unha reunión.
 Solicita información sobre o horario dos concelleiros que teñen media dedicación, debido a unha
queixa  recibida.  En  relación  a  unha  reunión  coa  asociación  de  comerciantes  a  que  asistiu  o
concelleiro César Daniel Castro e unha traballadora do concello, se poden dar unha explicación de
como transcurreu a reunión,  xa que as formas non foron as  correctas por  parte do concelleiro,
segundo lle informaron.

O alcalde, en canto a auga de Magalofes, informa que foron convocados pola asociación de veciños
xunto  co  Presidente  da  Deputación  e  o  delegado  territorial  da  Consellería  de  Infraestructura  e
Vivenda.  En  relación  aos  horarios  dos  Concelleiros  non  están  establecidos,  xa  que  non  son
funcionarios.
En relación co tractor, o concelleiro delegado de Servizos, José Andrés Serantes, infórmalle que o
tractor está estropeado, cunha previsión de 10 días.
A  concelleira  delegada  de  Benestar,  Juana  Barro,  indica  que  hoxe  empeza  o  programa  de
recuperación de memoria e que se está a facer o prego do outro programa.

Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 21.09 h,
de todo o que, como secretaria, dou fe.

En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria Estefanía Manteiga Lamas
e polo alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal.

(*) Intervención reproducida segundo texto entregado.
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