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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 05.09.2019 
 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene, A Coruña, cando son as 18.07 h do 
05.09.2019 e 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 o día da 
data. 
 
Asistiron os/as concelleiros/as: 
 
Rocío Aurora Bértoa Puente, Tamara Miragaya López, José Andrés Serantes Painceiras, Juana Barro 
Couto, Juan José Franco Casal, Juventino José Trigo Rey, Alejandra Permuy Meizoso, Manuel Polo 
Gundín, Cristina García Moroño, Justo Martínez Ardá, María de los Ángeles Coira López, María del Mar 
Piñeiro Otero, Antón Lois Noceda Carballo, Marta Pereiro Calvo, Ana Basoa Rioboo e María Carmen 
Martínez Rodríguez 
 
Secretaria: 
 
Estefanía Manteiga Lamas 
 
Interventora: 
 
María Teresa Diz Alonso 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, de 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 especial constitutiva do 15.06.2019, da 
sesión extraordinaria do 08.07.2019 e da sesión extraordinaria urxente do 11.07.2019 
 
Ao non haber ningunha obxección, quedan aprobadas as actas da sesión especial constitutiva do 
15.06.2019, da sesión extraordinaria do 08.07.2019 e da sesión extraordinaria urxente do 
11.07.2019. 
 
 
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 750/2019 ao 858/2019 
 
Os concelleiros danse por informados. 
 
 
3. Aprobación, se procede, do expediente de modificación de créditos núm. 13/2019, 
subexpediente núm. 05/2019 de transferencia de crédito 
 
Consta no expediente a Proposta da alcaldía, que foi ditaminada desfavorablemente na sesión 
ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 26.08.2019 por 3 votos a favor do 
grupo municipal do  PP e 6 votos en contra (3 do grupo municipal do BNG, 2 do grupo municipal 
Socialista e 1 voto do grupo Mixto municipal): 
 
“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 
2019/G006/000250 
 
Proponse á Comisión de Facenda que pola mesma se dictamine favorablemente o expediente de 
modificación de créditos 13/2019, subexpediente 5/2019 de transferencia de créditos, e se propoña 
ao Concello Pleno a adopción de acordo. 
 
Na providencia achegada no expediente, expóñense as causas e razóns que motivan a presente 
proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas. 
 



Pza. do Alcalde Ramón José Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07  Fax: 981 49 27 88  
 

  Dilixencia: acta aprobada en sesión do 06.02.2020 
   A secretaria 

 

  2 de 10 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

Considerando os informes e certificados que ao respecto emitiu a intervención municipal, e que 
constan no expediente, sométese a esta Comisión a seguinte PROPOSTA: 
 
Primeiro. - Aprobar o expediente de modificación de créditos 13/2019, subexpediente 5/2019 de 
transferencia de créditos, por un importe total 45.000,00 euros sendo as aplicacións afectadas as 
seguintes: 
 
Aplicacións orzamentarias minoradas 
 

Área Econ. Concepto  Importe 

929 50000 Fondo de continxencia e outros imprevistos 45.000,00 
 
Aplicacións orzamentarias incrementadas 
 

Área Económ. Importe 
432 22799 29.600,00 
432 22701 900,00 
432 22699 9.500,00 
432 22602 3.000,00 
432 22601 2.000,00 

Total 45.000,00 
 
Segundo. - De conformidade co establecido no artigo 179 do Texto Refundido 2/2004 da Lei 
Reguladora das Facendas Locales, en relación cos artigos 169, 170 e 171 do mesmo texto legal, 
proceder á exposición pública do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no 
BOP. 
 
Terceiro. - O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado,  no caso de que 
durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No caso de 
presentarse reclamacións, estas substanciaranse dentro dos 8 días seguintes á súa presentación, 
entendéndose denegadas se non se notifica a resolución favorable ao interesado dentro de dito 
prazo. 
 
Asinado polo alcalde, Gumersindo Pedro Galego Feal, na data da marxe.”  
 
Inicia o turno de intervencións a voceira do grupo do PP Rocío A. Bértoa Puente indicando que o que 
se pretende é minorar unha aplicación do fondo de continxencia e incrementar outra por 45.000 € e 
así cubrir os eventos da área de Promoción Económica ata finais de ano. 
 
A continuación intervén o voceiro do grupo do BNG Juventino Trigo Rey que di que a Festa Mariñeira 
non é un evento imprevisto, xa que todo o mundo en febreiro sabía que a habería en setembro e, de 
feito, foi presentada en febreiro. Pregunta ao equipo de goberno se é que estaban a enganar á xente 
en febreiro e a onde foron os cartos, queixándose tamén de que levan meses sen ter as facturas da 
festa do 2018. 
Engade que o orzamento da festa que se presenta non ten xeito e que está inflado; ademais di que 
se deron explicacións contradictorias e que o seu grupo non está de acordo porque se debe á 
desorganización e ao derroche, inda que si queren que se faga a festa, a cal entenden que se vai 
facer sen saber se este expediente se vai aprobar ou non e pregunta de onde van saír os cartos. 
Prosegue reiterando que, como en todas as actuacións do equipo de goberno, esta é reflexo do 
descontrol, improvisación e derroche e as consecuencias deste tipo de cousas normalmente é a 
dimisión dos responsables. 
Remata dicindo que a voceira do grupo popular dixo que esta modificación é para diferentes eventos 
ata finais de ano, algo diferente do que se dicía hai dez minutos. 
 
De seguido intervén a voceira do grupo socialista Mª Mar Otero Piñeiro que di que o pasado martes 
expuxeron diante de todas as sociedades a súa opinión, a cal manteñen. Parécelles un evento 
interiorizado, no que as sociedades fan un evento común, están a favor da festa, pero non vale todo 
e critica todo o que foi o procedemento de contarlles á oposición como se ía facer, primeiro o luns 
dicindo que non había cartos e que se precisaban 45.000 euros, logo o martes seguían necesitando 
cartos e finalmente o venres xa había cartos e se anuncia a festa. Engade que o orzamento que se 
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presentou estaba sen traballar, mal xustificado, non pechado. Séntense enganados porque pediron as 
partidas coas que se ía facer a modificación de crédito e non llas entregaron. 
Anuncia o voto en contra. 
 
De seguido toma a palabra a voceira do grupo mixto Mª Carmen Martínez Rodríguez que se suma ao 
dito polos partidos da oposición e engade que non saben a onde van os cartos destinados á festa, 
seguen sen saber en que se gastaron e de onde se sacan os desta. Anuncia o voto en contra porque 
non se pode aprobar a calquera prezo. 
 
A continuación intervén a voceira do grupo popular Rocío A. Bértoa Puente, que di que o fondo de 
continxencia son 75.000 euros e que hai un informe técnico que di que é un crédito dispoñible 
porque non está vinculado a nada. Estaba previsto para pagar a Viaqua por uns atrasos que se 
debían, pero este goberno conseguiu que non se tiveran que abonar, aforráronse 600.000 euros e 
prevéranse 300.000 no orzamento.  
Prosegue dicindo que é a primeira vez que un orzamento entra en vigor en xaneiro e que este non o 
pode prever todo e, neste caso inda que houbo previsión, ás veces as previsións non son acertadas. 
Engade que non pode dicir con que partidas se fai fronte ao gasto, pero si que son de diferentes 
áreas como Cultura, Servizos, Protocolo..., e que a festa sairá adiante polo esforzo incrible dos que 
queren sacala adiante xunto co equipo de goberno: as sociedades que ofreceron toda a súa 
colaboración con dobre sacrificio. 
Dille ao Sr. Trigo que é moi lícito que pidan dimisións, pero que é incrible que se pidan dende o BNG 
por falta de previsión, o que sona a chiste, xa que foi el o concelleiro que vulnerou os dereitos 
fundamentais doutros concelleiros que foran elixidos igual ca el, algo que hai que respectar. Pídelle 
que non fale de dimisións se el non dimitiu entón e remata dicindo que lles falta moito para chegar 
ao seu límite de motivos para dimitir. 
 
A continuación intervén o concelleiros de Promoción Económica e Turismo Juan José Franco Casal que 
di que todo o que se requiriu dende a oposición na Comisión foi dado, deuse información aos tres 
grupos tanto por correo electrónico, como orais e que os tentos que fixo por salvar a festa e esta 
modificación orzamentaria foron titánicos: ofreceu baixar a contía e deulles igual, pechándose en 
banda a discutir calquera tipo de cantidade; polo tanto, di que lle parece hipócrita que agora digan 
que se alegran de que se vaia facer cando fixeron todo o posible para que non se fixera. 
 
De seguido toma a palabra o voceiro do grupo do BNG Juventino Trigo Rey que di que como sempre 
desvían o tema para non dicir o que fixeron cos case 50.000 euros que había en xaneiro para 
Promoción Económica e Turismo. 
Dille á Sra. Bértoa que desviando o tema con cousas do 2017 amosa ignorancia e falta de traballo. 
 
De seguido intervén a voceira do grupo socialista Mª Mar Otero Piñeiro que pregunta como é posible 
que non se contemple a festa nos orzamentos? que se gastaran eses cartos destinados á festa? que 
se gastaran noutras actividades e se lle bote a culpa a alguén que non está? Coñecen a concelleira de 
Facenda e o concelleiro de Promoción Económica a día de hoxe o importe da Festa Mariñeira? 
Prosegue dicindo que o que sucedera no pasado non xustifica presentar isto tan inflado. Gustaríalle 
que as sociedades saiban de onde saen os cartos; non se lle pode achacar a oposición que non quere 
a festa cando inda a día de hoxe non saben de onde van saír os cartos e en que se van gastar. 
 
A continuación toma a palabra a voceira do grupo mixto Mª Carmen Martínez Rodríguez preguntando 
cantos cartos van saír de cada área, que Esquerda Unida ten as facturas da Festa Mariñeira do 2018 
que levaba pedindo dende outubro e solicita copias das facturas dos cartos destinados que levan 15 
días pedindo e inda non ten. 
Dille ao goberno que sempre tiveron o costume de culpar á oposición do que non se bota para 
adiante; pensa que se precisan da oposición teñen que vir coa verdade por diante. 
Engade que cando ela era concelleira de Servizos Sociais en tema de cartos falaba cos compañeiros e 
nunca tocaba doutras áreas. 
Pide que se revise a gravación da Comisión e que consten as verbas do concelleiro Juan José Franco 
Casal porque di que é mentira que se ofrecera a rebaixar os cartos destinados á festa, ao que replica 
o Sr. Franco que o dixo nas reunións. 
Prosegue a voceira dicíndolle ao Sr. Franco que na Comisión dixo que non había posibilidade de 
rebaixar os cartos porque as sociedades non querían e que ela alí preguntou por certos conceptos 
que aparecen nos orzamentos de gastos como vestiarios, camerinos, fontaneiro ou desbroces (cando 
o concello ten persoal). 
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Remata a súa intervención preguntando onde van os cartos do concurso de tapas que non se fixo e 
do outlet. 
 
De seguido intervén a voceira do grupo do PP Rocío A. Bértoa Puente para reiterar que hai cartos no 
fondo de continxencia. 
Engade que neste Pleno non oiu  a ninguén dicir que isto fora culpa doutra persoa e que todo o que 
se gastou na partida prevista para o ano 2019 foron gastos de Promoción Económica e Turismo, 
procedendo á súa letura. 
Remata dicindo que a festa sairá adiante, que non sabe a canto ascende o evento pero si as partidas 
ás que se vai adxudicar. 
 
De seguido intervén a voceira do grupo socialista Mª Mar Otero Piñeiro quen considera extraño que 
non saiban canto costa a festa, contestándolle o Sr. Franco Casal que ningún ano se sabe días antes. 
Prosegue a Sra. Otero dicindo que se non sabe canto costa pode imaxinar moitas cousas de como se 
vai sufragar despois e que lle parece fundamental saber a onde vai cada partida, xa que, na súa 
ignorancia de eventos, ve imprescindible saber canto costa para logo saber se o pode pagar. 
O Sr. Franco Casal contéstalle que a festa está asegurada para contías concretas. 
 
Intervén a voceira do grupo mixto Mª Carmen Martínez Rodríguez preguntando por que agora a 
concelleira de Facenda lista os gastos e di que algo non lle cadra, porque ela pediu as facturas da 
Fashion Night e entendeu que tiña todo e agora resulta que non, que non estaban todas, que van por 
outro lado. 
Contéstalle o Sr. Franco Casal que nun correo que enviou, ían tres documentos e, entre eles, ían os 
gastos do 2019.  
 
 
Sometido o asunto a votación non foi aprobado logo de obter 6 votos a favor do grupo 
municipal do PP e 11 votos en contra (6 do grupo municipal do BNG, 4 do grupo municipal 
Socialista e 1 do grupo Mixto municipal). 
 
 
4. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía para a determinación dos festivos locais 
do 2019 
 
Consta no expediente a Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria 
da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do 26.08.2019 pola unanimidade dos seus 
membros: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Asunto: DETERMINACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS DO 2020 
 
Como todos os anos, o Concello de Fene ten que determinar dous días de festa local no termo 
municipal de Fene, de carácter retribuído e non recuperable, para o vindeiro ano. 
 
Polo anterior, proponse que o Pleno do Concello de Fene, previo ditame da Comisión Informativa 
correspondente, acorde: 
 
Primeiro. Declarar como festivos locais para o ano 2020 as seguintes datas: 
 

26 de febreiro de 2020 Mércores de cinza 

6 de agosto de 2020 San Salvador 

 
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo alcalde Gumersindo Pedro Galego 
Feal.” 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
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Primeiro. Declarar como festivos locais para o ano 2020 as seguintes datas: 
 

26 de febreiro de 2020 Mércores de cinza 

6 de agosto de 2020 San Salvador 

 
 
5. Mocións urxentes 
 
5.1 Moción do grupo municipal Socialista de apoio á campaña #EmerxenciaFeminista 
promovida polas organizacións de mulleres con motivo da acción prevista para o 20 de 
setembro de 2019 en todo o país 
 
O grupo municipal Socialista presenta a seguinte Moción que foi introducida na orde do día por 
unanimidade logo de que a voceira do grupo Socialista xustificara a súa urxencia en que non haberá 
outro Pleno antes do día 20: 
 
“PROPOSTA DE MOCIÓN DE APOIO Á CAMPAÑA #EmerxenciaFeniminista PROMOVIDA POLAS 
ORGANIZACIÓNS DE MULLERES CON MOTIVO DA ACCIÓN PREVISTA PARA O 20 DE SETEMBRO DE 
2019, EN TODO O PAÍS. 
 
Ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Fene 
 
Ao amparo do disposto no artigo 97.2 do Regulamento de Organización, funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2569/896 do 28 de Novembro, o Grupo Municipal 
PSdeG-PSOE presenta para o seu debate e posterior aprobación, se procede, a proposición sobre 
“Apio á campaña #EmerxenciaFeminista promovida en Galicia, entre outras, polas organización de 
mulleres: Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, Rede Galega pola Igualdade, 
Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega, Sociedade Galega de 
Sexoloxía, soño de Lith, Teense pola igualdade, Foro feminista Maruxa Mallo, Asociación Viúvas 
Demócratas de Vigo, Colectivo Feminista Pontevedra, Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos 
Tratos de Vigo, así como a agrupación Comando Igualdade, e outras que se poderán ir sumando; 
todas elas en repulsa contra os asasinatos de mulleres e a violencia machista”, 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O verán de 2019, será recordado como un verán negro. Os telexornais énchense de asasinatos 
machistas, o seus titulares din que aparecemos mortas, non señores estannos asasinando. O pasado 
mes de xullo, cada dous días, unha muller foi asasinada. 
 
Isto na non é unha alerta, declaramos a emerxencia feminista. Pais que asasinas aos seus fillos e 
fillas para causar o maior dos sufrimentos. Pederastias, trata, desaparicións, asasinatos, chantaxes, 
extorsión, ameazas, acoso, agresións, abusos, manadas, violacións están á orde do día. Unha xustiza 
que non é xusta, poñendo en dúbida a declaración das vítimas. Sentencias sen sentido que nos 
manda a mensaxe alta e clara de que “o teu corpo non te pertence, a túa vida non te pertence”. 
 
E seguimos, seguimos como is se puidese continuar. Seguimos porque están acostumados á nosa 
xustiza, están acostumados á violencia, están acostumados a tratarnos coma cidadáns de segunda, 
acostumados aos nosos corpos sen vida. Para vos “estas cousas pasan e pasaron sempre”. Seguimos 
neste estado de guerra inadmisible nun estado democrático. 
 
No hai tempo, paremos o mundo, non se pode seguir normalizando esta situación, non se pode 
seguir condenando ás mulleres a convivir co terrorismo machista. Un terror que se mete en cada 
recuncho do noso día a día, coa dúbida constante de quen será a seguinte. 
 
Fáltannos as máis de mil mulleres asasinadas dende o 2003, fáltannos todas as que non foron 
contadas, todas as que xa non están. So no mes de xullo 13 mulleres e unha menor foron asasinadas. 
 
Basta de mirar cara outro lado, da falta de compromiso, dos erros que se permiten. Esiximos 
responsabilidade e maior compromiso de a tódalas institucións do noso Estado de Dereito. 
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Por todo o anterior, SOLICITAMOS: 
 
Apoio desta corporación municipal á campaña @EmerxenciaFeminista, convocada polas organización 
feministas e a colaboración coas entidades convocantes, a través dos medios dos que dispón o 
concello mediante as seguintes accións: 
 
1. Iluminar de violeta a noite do 20 de setembro a fachada do Concello ou a zona onde se realice a 

concentración convocada polas organizacións como mostra do compromiso na loita contra a 
violencia machista, así como prestar o apoio e soporte preciso ara a organización da 
concentración/manifestación e que lle poida ser solicitada polas organizacións convocantes. 
 

2. Pronunciamento público da corporación municipal contra os asasinatos machistas e contra toda 
forma de violencia contra as mulleres, contra a normalización da mesma, e contra a apatía e a 
indiferenza. 

 
3. Posicionamento da corporación contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes que 

contribúan á xustificación da violencia de xénero, que promovan a súa minusvaloración ou 
cuestionamento así como das ferramentas normativas das que nos temos dotado para 
combatela. Non podemos permitir que teñan un espazo de poder quen non recoñece a violencia 
de xénero como un problema social, contra o que hai que loitar sen descanso dende tódalas 
instancia: iso é terrorismo de estado. 

 
As organizacións convocantes. 
 
Mar Piñeiro Otero 
Voceira PSdeG-PSOE Fene” 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1. Iluminar de violeta a noite do 20 de setembro a fachada do Concello ou a zona onde se 

realice a concentración convocada polas organizacións como mostra do compromiso 
na loita contra a violencia machista, así como prestar o apoio e soporte preciso ara a 
organización da concentración/manifestación e que lle poida ser solicitada polas 
organizacións convocantes. 
 

2. Pronunciamento público da corporación municipal contra os asasinatos machistas e 
contra toda forma de violencia contra as mulleres, contra a normalización da mesma, e 
contra a apatía e a indiferenza. 

 
3. Posicionamento da corporación contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes 

que contribúan á xustificación da violencia de xénero, que promovan a súa 
minusvaloración ou cuestionamento así como das ferramentas normativas das que nos 
temos dotado para combatela. Non podemos permitir que teñan un espazo de poder 
quen non recoñece a violencia de xénero como un problema social, contra o que hai 
que loitar sen descanso dende tódalas instancia: iso é terrorismo de estado. 

 
 
 
5.2 Moción do grupo municipal do BNG sobre o amaño de vertidos de augas residuais no 
Camiño Real de Sillobre 
 
O grupo municipal do BNG presenta a seguinte Moción para a súa inclusión na orde do día: 
 
“Juventino Trigo Rey, portavoz do BNG no Concello de Fene presenta ao Pleno Municipal, ao abeiro 
da lexislación vixente, a seguinte Moción Urxente 
 
O Concello de Fene, como todos os concellos, ten competencia na planificación, extensión e xestión 
do servizo de saneamento. Tamén ten como competencia básica a protección do medio ambiente e a 
protección da salubridade pública. Tendo en conta o anterior e sendo coñecedores dunha 
importantísima fuga de augas residuais en Sillobre é polo que propoñemos esta moción urxente. 
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O Alcalde e o concelleiro responsable son coñecedores que existe este problema dende hai varios 
meses. as tubaxes do saneamento están desmontadas no inicio do Camiño Real polo lado da rúa 
Doutor Sixto Mauriz. No tramo de saneamento que vai entre a rúa da Calzada e o Camiño Real 
paralelo á rúa Doutor Sixto Mauriz existe un muro de contención. O muro de contención finaliza ao 
chegar ao Camiño Real, o tramo municipal so conta como contención cunhas pedras de escollera. 
Neste tramo municipal sen muro de contención é no que o saneamento se atopa en malas condición 
de funcionamento debido á inconsistencia do terreo. O problema das fugas do saneamento e a 
erosión do terro da contorna vese agravado polo sistema de bombeo que impulsa o saneamento 
dende a rúa da Calzada. Cando este bombeo entra en funcionamento as augas residuais saen 
literalmente a presión, acelerando o proceso de erosión do terreo. É moi chamativo e xera alarma 
entre a veciñanza ademais de encher o Camiño Real de augas residuais que se dirixen caro o río. 
 
O Concello de Fene ten concesionado o servizo de saneamento á empresa Viaqua. Polos datos que 
temos é polo que se ve no lugar a ausencia de contención do terreo é a que provoca a desmontaxe 
da tubase de saneamento. Polo tanto ás medidas a tomar teñen que ir en dúas liñas, realizar a 
contención do terreo municipal do Camiño Real e por outra a reposición ou recolocación da tubaxe 
por parte da concesionaria. O Concello conta cunha partida para imprevistos e urxencias de 150.000 
€. 
 
Por todo o exposto é polo que se propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
-.Instar ao Alcalde a arranxar a maior brevidade posible o problema existente no Camiño Real de 
verquidos de augas residuais por falta de contención do terreo. 
 
Fene, 2 de setembro de 2019 
Asinado 
O Portavoz” 
 
Intervén o alcalde para dicir que ve esta moción máis ben como un rogo porque o que se está a facer 
é requirir a actuación dun terceiro. 
 
O concelleiro do grupo do PP Andrés Serantes toma a palabra para dicir que estiveron alí varias 
veces co capataz da Deputación e teñen un compromiso desta institución de amañar o coto, o que é 
preciso con carácter previa ao amaño da tubaxe. 
 
O alcalde dille ao voceiro do grupo do BNG que con esa xustificación e o art. 41 ROM ve esta moción 
como un rogo e pídelle ao voceiro que o reitere como tal no seguinte punto da orde do día, asumindo 
el o seu grupo que hai que darlle continuidade, pero que non van asumir con cartos do concello unha 
obra da Deputación. 
 
O Sr. Trigo Rey di que queren que haxa un acordo plenario para que isto se faga o antes posible. 
O Sr. Serantes contéstalle que se comprometen a darlle continuidade, algo que o Sr. Trigo non fixo 
nin no 2016 nin no 2017. 
O Sr. Trigo di que é algo urxente porque hai seis ou oito meses que ese vertido vai para o río 
debilitando o muro de contención. 
A voceiro do grupo socialista, Mª Mar Piñeiro, di que teñen este tema para un rogo e que é un 
vertido importante. 
A voceira do grupo do PP, Rocío Bértoa, afirma que é un asunto urxente, pero co que se leva así 
anos, que xa hai un compromiso do concelleiro de Servizos de amañalo, pero é preciso que a 
Deputación primeiro faga fronte á súa parte. 
Roga que se retire o asunto porque é un rogo e que cada un asuma a súa parte de obriga, algo que 
dirixe aos compoñentes do grupo do BNG, indicando que eles están na Deputación. 
 
Sometida a votación a inclusión do asunto por urxencia na orde do día, foi introducido logo 
de obter 11 votos a favor (6 do grupo do BNG, 4 do grupo socialista e 1 do grupo mixto) e 
6 en contra do grupo do PP. 
 
A continuación intervén novamente o voceiro do grupo do BNG, o Sr. Trigo Rey, que di que hai algo 
menos de dous anos que se fixo unha intervención para tentar solucionar o problema, pero o terreo 
segue baixando e desmontando a tubaxe. 
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A voceira do grupo socialista, M. Mar Piñeiro, está de acordo coa moción porque na zona hai un 
vertido considerable ao pé do cómaro, co cal o terreo está a ceder por abaixo, minando o cómaro e 
provocando un foco de infección sanitario e medio ambiental. 
Considera que primeiro habería que meter os tubos para logo consolidar o cómaro. 
 
A voceira do grupo mixto, M. Carmen Martínez, considera que coa moción non se está a exixir que 
isto o faga o concello, este terá que apremar a quen faga falta. 
 
A voceira do grupo do PP pregúntalle ao Sr. Trigo Rey por que deixou de facer actuacións alí porque 
cando fixo algunha era porque vertía e por que non as fixo ben. 
Afirma que se un veciño ten un problema que é competencia do concello, este goberno tentará 
solucionalo, aquí hai dúas administracións que teñen que poñerse de acordo para soluclionar o 
problema e o mellor é que cada un asuma o que ten que aportar; pídelle a Sr. Trigo que se 
comprometa a falar co deputado provincial que é do BNG. 
 
O Sr. Trigo contesta que cada un fai o seu traballo e agora quen está gobernando en Fene é o PP, 
polo que lles pide que non veñan agora mendigando e así deixar de facer o seu traballo.  
Remata dicindo que pensa que un tramo é competencia do concello. 
 
A Sra. Bértoa di que na moción non se fala da Deputación e pregunta que problema hai en engadir 
ao titular da vía, contestando o Sr. Trigo que non vén a conto. 
O alcalde pregunta que que problema hai en emendar a moción incluindo que cada administración 
actúe no que lles corresponde. 
Finalmente o grupo do BNG acepta a emenda. 
 
Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
Instar ao Alcalde a arranxar a maior brevidade posible o problema existente no Camiño 
Real de verquidos de augas residuais por falta de contención do terreo, dirixíndose á cada 
unha das administracións na competencia que lles corresponda. 
 
 
6. Rogos e preguntas 
 
Por parte do grupo do BNG o seu voceiro, Juventino José Trigo Rey, fai os seguintes rogos e 
preguntas: 
-Di que este ano houbo unha nena do Sahara no concello a través dun convenio. Todos os anos o 
Concello contacta coas familias de acollida, agardábase polos nenos diante do concello cando 
chegaban e se procuraba que participaran en actividades. Houbo contacto este ano coa familia de 
acollida máis aló do último día para a foto de prensa? Sen non foi así, por que? 
- Por que hai un vertedoiro ilegal de rodas ao carón da nave de Sampaio? 
-Que obras se están facendo en S. Valentín 
-Solicitou sobre o mes de abril a ampliación da marquesiña de Perlío ao carón do economato de 
Astano que non chega para os nenos. Cal é a previsión da súa ampliación? 
-Na subvención concedida con Cabanas para o polígono de Vilar do Colo, canto se subvenciona e que 
% pertence a Fene? 
-Cando vai empezar a demolición da nave de Fondomar? 
-En que situación está o punto limpo? 
-Fíxose algunha xestión pola alta siniestralidade da curva de Barallobre? 
-En que situación está a rotonda de Sta. Ana? 
-Mantense o Outlet? Cando se fai? 
-Vaise facer o concurso de tapas en setembro? 
-Está pechada a reunión que está pendente co Xerente do Sergas de Ferrol? 
-Que pasou na pista polideportiva de S. Valentín? Amañouse o problema coa portería? 
-Por que pasaron máis de 15 días sen facerse a limpeza de praias? 
-Roga que se revisen os problemas que se están a dar coa recollida do lixo porque hai queixas 
continuas e non se fai en moitos sitios. 
-Roga que se vaia revisar o parque da Hortiña porque os columpios están sen protección e no 
escenario hai unha varanda solta. 
-Pregunta por que seguen sen colocarse as porterías e canastras de Fene. 
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-Pide que se amaña a fonte de Fonte do Campo e que se limpe, porque ten unha fuga que cada vez 
vai a máis, chea de verdin e xa caeu xente. 
-Roga que se amañen os parques en xeral porque están en mal estado. 
-Pregunta canto tempo levan avariados o tractor e varredora. 
 
Contesta o alcalde que respecto da nave de Fondomar a última actuación foi que se informara polo 
enxeñeiro municipal se o proxecto remitido por Portos era conforme co PXOM. A última nova que tivo 
foi que estaba en licitación e compromiso de demolición antes de setembro, posteriormente tivo 
coñecemento de que ían algo retrasados. 
Respecto do punto limpo di que están pendentes de Cabañas e Neda. En Cabañas xubilouse o 
secretario e o de Somozas, que o suple, so ven dous días á semana e tratará de darlle un pulo. En 
canto a Neda, di que falou en distintas ocasións con distintas persoas e insistirá novamente o 
vindeiro luns na reunión da Mancomunidade; neste concello están tratando de determinar se é máis 
barato o servizo só a nivel municipal ou con nós. 
Respecto das curvas de Sta. Ana di que non ten máis novas que que ten proxecto e orzamento, pero 
que fará xestións para actualizar a información. 
En canto á reunión co Sergas di que contestará nunha semana. 
  
Contesta a concelleira de Ensino Juana Barro Couto respecto da pregunta feita pola acollida da 
pequena do Sahara que estivo sola, xa que as técnicas non estaban, falou coa asociación e esta lle 
dixo que se encargaba das actividades e que a recepción era ao final. 
 
Contesta o concelleiro de Promoción Económica e Turismo Juan José Franco Casal que a subvención 
concedida par o polígono de Vilar do Colo é de 77882,34 €, correspondendo 58375,90 para Fene. 
Respecto do Outlet di que se vai facer o 21 de setembro e que haberá reunión cos hosteleiros nestes 
días respecto do concurso de tapas. 
 
Contesta o concelleiro de Servizos Andrés Serantes Painceiras que os neumáticos son os que se 
recollen cos voluminosos e que teñen un orzamento de Recinor para as rodas e a uralita. 
En canto ás obras en S. Valentín di que é unha reposición de Oviga que está a corrixir porque estaba 
en garantía; engade que  en Perlío vaise poñer unha marquesiña máis que seu a Xunta, que o tractor 
está estropeado dende hai bastante e a varredora está lista dende a semana pasada, que a limpeza 
de praias faise a habitual todos os días e que o que pasou coas porterías de S. Valentín cre que foi 
unha sabotaxe, engandindo o alcalde que por normativa de seguridade non se poden anclar pola 
parte de diante. 
 
Contesta a concelleira de Facenda e Seguridade Rocío A. Bértoa Puente que hai un compromiso da 
Xunta de aplicar á curva de Barallobre é a do Día unha capa e aumento de sinalización. 
 
Contesta a concelleira de Benestar e Deporte Tamara Miragaya respecto das porterías e canastra de 
Fene que está prevista unha reforma da contorna e finalmente a adxudicación prevíase antes do que 
foi, polo que, se non se acelera, haberá que recolocalas. 
 
Por parte do grupo socialista, fanse os seguintes rogos e preguntas: 
 
-A concelleira Ana Basoa Rioboo pregunta se hai algunha planificación ou se se pediu algún proxecto 
para controlar o vertido que hai en S. Valentín á altura do pavillón. 
Roga que se amañe un tobogán que non cumpre a normativa de seguridade á altura do pavillón de S. 
Valentín. Recorda que todos os anos hai que comprobar o cumprimento da normativa e pregunta 
cando foi a última revisión e cales son as medidas de prevención que se adoptan respecto dos xogos 
en mal estado e cando se roza a herba alí. 
Roga o amaño en Tellerías do camiño paralelo ao edificio do Mercadona que está cheo de fochancas e 
invadido de maleza. 
-A concelleira Mª Mar Otero Piñeiro roga que se dea conta a Fenosa para o seu amaño dun poste no 
camiño do Valadouro 11 que ten fendas e toda a armadura ao aire; que se amañe unha focha na rúa 
Mestre Lois Rodríguez núm. 8; que se fagan os 150 m2 de aglomerado no Valadouro entre Costa 
Regueiro e Coto do Picoto que quedaron sen facer; que se limpen as cunetas para a recollida de auga 
no camiño de Pallotas; que se amañen as fochas e a invasión de árbores no camiño estreito ao carón 
de Costa Lagarteira 
Pregunta cal é a situación de tres chalets con problemas de sumidoiros no camiño Río Saa; cales son 
as expectativas respecto do alcantarillado na Rañoa, solicita ver o expediente; se se vai pagar o 



Pza. do Alcalde Ramón José Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07  Fax: 981 49 27 88  
 

  Dilixencia: acta aprobada en sesión do 06.02.2020 
   A secretaria 

 

  10 de 10 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

rebacheado en Sillobre, di que é unha vergonza e pregunta quen deu as especificacións, quen é o 
responsable do contrato e afirma que o procedemento de reparación de fochas non é ese. 
-O concelleiro Antón Lois Noceda Carballo roga que se garanta o acceso ás portas das vivendas no 
Peirao de Maniños, xa que está a recibir queixas por aparcamentos que non o permiten; que se 
estudie unha zona de carga e descarga na rúa da Fraga á altura do Bombay e mellorar a sinalización. 
Pregunta se hai algunha novidade respecto do aparcamento en Conces pedido polos veciños; en que 
situación están os paneis solares da piscina e que % de aforro xeneran?, se está prevista algún 
actuación máis no acondicionamento da Hortiña e para cando a gravación dos plenos. 
 
Resposta o alcalde que en relación ao aparcamento de Conces tan axiña como houbo unha valoración 
do concello remitiuse á empresa e esta non contestou e que hai respecto do parque infantil da escola 
de Sillobre un proxecto integral, sen que haxa máis previsións respecto do da Hortiña. 
En canto aos vertidos de S. Valentín, as analíticas de Viaqua non dan nada. 
 
Resposta a concelleira de Facenda e Seguridade Rocío A. Bértoa Puente que hai un informe policial 
sobre a situación do Peirao de Maniños que serár remitido á administración correspondente. Respecto 
da carga e descarga da rúa da Fraga fíxose un informe o martes e di que está prevista, así como 
tamén unha zona de aparcamento exprés diante enfronte de Correos. Pedirase autorización ao titular 
da estrada. 
En canto á gravación dos Plenos, hai que licitar. 
 
Resposta o concelleiro de Servizos Andrés Serantes Painceiras que están a pedir orzamentos e 
certificados respectos dos parques, que se están a valorar; engade que se amañaron os xogos no 
parque da Praza Verde e o peche asumiuno o Concello. O de Valadouro 8 é un tema de Viaqua e o 
poste de Valadouro 11 está falado con Fenosa e quedaron en cambialo hai xa dous meses. 
Di que enviou ao enxeñeiro municipal a verificar se os rebacheos de Sillobre estaban ben feitos e 
engade que non hai memoria, que só se mira que sexan municipais. Non hai previsió de actuación 
sobre o Camiño Real e non ten información e que os paneis solares da piscina estean estropeados. 
 
Intervén novamente o alcalde para respostar que o alcantarillado da Rañoa está en contratación, xa 
ten catro anos e financiación da Deputación; está afectado polo gasoducto e veuse que a 
profundidade non é suficiente, polo que volveuse mirar polo técnico; hai que facer un modificado e 
un estudo xeolóxico. 
 
Por parte do grupo mixto a concelleira Mª Carmen Martínez Rodríguez fai os seguintes rogos e 
preguntas: 
-Di que a luz da Policía non é axeitada, cando hai previsión de cambiar as persianas? 
-Fixéronse os modificados para dar máis espazos aos grupos políticos? 
-Fíxose algo respecto das porterías do polideportivo de Sillobre? 
-Roga que se amañen as marquesiñas de Vilanova e un sinal que caeu por un accidente na curva do 
Mercadona. 
-Reitera as preguntas non contestadas: que traballo fixo Sitgal o 27 de xullo? Cantas persoas 
actuaron e a que custe? 
-Convocouse a Mesa Local de Comercio polo Outlet? De onde van saír os cartos? Canto se vai investir? 
-En que situación están os locais do concello? 
 
Resposta a concelleira de Facenda e Seguridade Rocío Bértoa Puente que as persianas da Policía 
amañáronse unha vez polo carpinteiro, volveron estropearse, pero abren. Respecto dos espazos para 
os grupos, hai que valorar a memoria que se fixo e facer unha modificación de crédito. 
Resposta o concelleiro de Promoción Económica e Turismo Juan José Franco Casal que houbo unha 
reunión sobre o Outlet antes do Pleno na que se aclarou que non se vai facer coas características do 
anterior e que ten un orzamento previsto de 2.000 € 
 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 20.58 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.  
 


