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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO CONCELLO PLENO DO 21.11.2019 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene, A Coruña, cando son as 08.09 h do 
21.11.2019 e baixo a presidencia do alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira 
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión extraordinaria urxente 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, 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 
 
Non asiste o concelleiro: 
 
Justo Martínez Ardá 
 
Secretaria accidental: 
 
Carmen López Villar 
 
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. Ratificación, se procede, da urxencia da sesión 
 
Toma a palabra o alcalde para explicar que a urxencia ven motivada polos prazos para a subscrición 
do acordo extraxudicial como solución ao recurso contencioso-administrativo promovido por 
Depuradora de Ares, SA, fronte a Augas de Galicia e aos Concellos de Ares, Mugardos e Fene, 
relativo á xestión do bombeo de As Cagallas, e que nestes intres se encontra suspendido 
provisionalmente por un prazo de dous meses. 
 
 
Sometida a urxencia a votación foi aprobada por maioría simple logo de obter 6 votos a 
favor do grupo municipal do PP e 10 abstencións (5 do grupo municipal do BNG, 4 do 
grupo municipal Socialista e 1 voto do grupo Mixto municipal). 
 
 
2. Aprobación, se procede, do acordo extraxudicial entre Augas de Galicia, e os Concellos 
de Ares, Fene, Mugardos e Depuradora de Ares SA, en relación coas actuacións de 
saneamento na zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ares, Fene e 
Mugardos. 
 
Consta no expediente a Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión 
extraordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 19.11.2019, por 3 votos a 
favor do grupo municipal do  PP e 6 abstencións (3 do grupo municipal do BNG, 2 do grupo municipal 
Socialista e 1 voto do grupo Mixto municipal): 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO.- ACORDO EXTRAXUDICIAL RELATIVO Á XESTIÓN DO BOMBEO DE AS CAGALLAS 
DENTRO DAS “ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA ZONA NORTE DA RÍA DE ARES E NA 
ZONA SUR DA RÍA DE FERROL (EDAR)” 
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Logo de ver a Proposta de acordo extraxudicial entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia 
e os Concellos de Ares, Fene e Mugardos e Depuradora de Ares, SA relativo á xestión do bombeo de 
As Cagallas dentro das “Actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría 
de Ferrol (EDAR)” 
 
Visto o informe conxunto de Secretaría 76/2019 e Intervención 334/2019 emitido o 15.11.2019, que 
di: 
 
“INFORME CONXUNTO DE SECRETARÍA 76/2019 E INTERVENCIÓN 334/2019 
 
ASUNTO: Acordo extraxudicial relativo á xestión do bombeo de As Cagallas dentro as “Actuacións de 
saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)” 
 
EXPTE.:2019/X999/000964 
 
ANTECEDENTES: 
 
1. A presidencia da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, por resolución do 30 de 
novembro de 2007, fixo pública a licitación do contrato administrativo de concesión de obra pública 
para a redacción do proxecto, construción e explotación das actuacións de saneamento na zona norte 
da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol. 
 
O 11 de agosto de 2008 a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos e a UTE Construcións 
Taboada e Ramos, SL e SA de Obras e Servizos, Copasa (actualmente Depuradora de Ares, SA, no 
sucesivo, a concesionaria) asinaron o contrato de concesión de obra pública para a redacción do 
proxecto, construción e explotación das actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares, e na 
zona sur da ría de Ferrol, Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). Clave OH.315.478. 
 
As obras de construción comprendían tres actuacións: colector e incorporacións á rede cos seus 
bombeos, estación depuradora e condución de vertido. 
 
O contrato de concesión de explotación, cun prazo de vixencia de 20 anos, na súa cláusula primeira 
establece como o seu obxecto que o contratista debe presentar o proxecto construtivo e executar as 
obras da “concesión de obra pública para a redacción do proxecto, construción e explotación das 
actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol. Ares, Fene e 
Mugardos (A Coruña). Clave OH.315.478, o que comprende a explotación da depuradora e da 
condución de vertido. 
 
2. O 18 de abril de 2013 Augas de Galicia e a concesionaria asinaron o contrato do modificado 
número 1 do proxecto da obra das actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares, e na 
zona sur da ría de Ferrol, Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). Clave OH.315.478.M1. 
 
O obxecto do proxecto foi recoller as augas procedentes das redes existentes (San Valentín, Río 
Cádavo, Maniños, Pombal, Muelle de O Seixo, Campo do Río, O Monte, A Barca, Mehá, Mugardos, O 
Baño, Río Castro, Redes, O Raso, Seselle y Ares), e conducilas ás novas estruturas de regulación que 
foron construídas, a través de colectores que funcionan por gravidade; desde esas estruturas as 
augas residuais impúlsanse ata a súa conexión co colector xeral que vertebra o sistema de 
saneamento e son transportadas finalmente ata a EDAR construída en Punta Avarenta, situada no 
termo municipal de Ares. 
 
3. O 29 de maio de 2014, Augas de Galicia e o representante da concesionaria asinaron a acta de 
recepción das obras. 
 
4. As infraestruturas que non formaban parte da depuradora e da condución de vertido, foron 
entregadas aos concellos para a súa explotación. 
 
O 29 maio 2014 Augas de Galicia e os concellos de Fene e de Mugardos asinaron as actas de entrega 
das obras realizadas, no ámbito de cada concello. 
 
O 2 de xuño 2014, Augas de Galicia remitiu un escrito ao Concello de Ares indicándolle que por 
medio do dito oficio se procedía á entrega formal das instalacións a ese concello como destinatario 
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final da obra realizada no ámbito dese concello, indicándolle que lle correspondería desde esa data a 
súa explotación, mantemento e conservación. 
 
5. Dende o 2 de xuño de 2014 a concesionaria ven prestando o servizo de explotación da estación 
bombeo e tanque das Cagallas, sen que se lle aboen os gastos nos que incorre pola prestación deste 
servizo. 
 
6. Os días 16 de febreiro, 10 de maio e 20 de setembro de 2016, 23 de marzo e 23 de maio de 2017, 
a concesionaria presentou ante Augas de Galicia solicitudes de asunción das actuacións da 
explotación e mantemento do bombeo das Cagallas e o pago dos custes de mantemento deste 
bombeo. 
 
7. A concesionaria presentou un recurso contencioso-administrativo, que tramita o Xulgado do 
Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela, co nº PO 283/2018, no que solicita: 
 

“AL JUZGADO SUPLICO que, tenga por presentado el presente escrito junto con la 
documentación que se acompaña, se sirva admitirlo, tenga por formalizado ESCRITO DE 
DEMANDA en el recurso interpuesto contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, de la última solicitud formulada por DEPURADORA DE ARES, S.A. frente a 
Augas de Galicia en fecha 23 de mayo de 2017, y previos los trámites procesales oportunos, 
dicte Sentencia estimando íntegramente el recurso, en la que acuerde: 
 
1. Ordenar a Augas de Galicia que asuma de manera inmediata la explotación y 
mantenimiento del Bombeo de As Cagallas, y a tal efecto, que proceda a señalar el día y hora 
en la que se realizará la correspondiente de entrega de la explotación y mantenimiento del 
Bombeo. 
 
2. Ordenar a Augas de Galicia que abone a la sociedad concesionaria la cantidad de 
1.248.070,65 euros (IVA excluido) en concepto de costes incurridos por el desarrollo de la 
actividad de explotación y mantenimiento del Bombeo de As Cagallas hasta febrero 2019 
(enero de 2019 como último mes incluido), más los intereses de demora correspondientes. 
Este importe se verá incrementado con los costes que se generen hasta la efectiva 
liquidación de la cantidad reclamada. 
 

3. Todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada.” 
 
8. O 6 de xuño de 2019 o Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela 
ordenou o emprazamento dos interesados no expediente, entre os que foron emprazados os 
Concellos de Ares, Fene e Mugardos. 
 
9. Convenio de colaboración entre os Concellos de Fene, Ares e Mugardos aprobado en Pleno o 
06.09.2012 para a xestión compartida de bombeos da obra “Actuacións de saneamento na zona 
norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)” aprobado polo Pleno do Concello de Fene 
o 06.09.2012. 
 
Non se atopa o convenio asinado polos tres concellos. 
 
10. O 20 febreiro de 2018, os Concellos de Ares, Fene e Mugardos licitaron contrato de xestión do 
servizo público de explotación e mantemento do sistema pertencente á actuación de saneamento da 
Zona Norte da Ría de Ares e Sur da Ría de Ferrol (conducións e bombeo) Ares, Fene e Mugardos, que 
se atopa pendente de adxudicación. 
 
11. A falta de determinación na cesión das instalacións das infraestruturas de saneamento aos 
concellos para a súa explotación levaron ao feito de que a concesionaria iniciase o servizo de 
explotación da estación bombeo e tanque das Cagallas desde o mes de xuño do ano 2014 e que o 
veña prestando ata a actualidade, na medida en que este bombeo resultaba necesario para o 
funcionamento de toda a infraestrutura de saneamento, o que motivou que a concesionaria veña  
reclamando a Augas de Galicia os custos pola prestación do servizo de explotación da estación 
bombeo e tanque das Cagallas. 
 
Este bombeo non foi recollido na contratación da xestión das instalacións por parte de ningunha das 
administracións interesadas. 



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 

 

  4 de 24 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

 
Ante o recurso presentado e a necesidade de proceder a artellar a xestión do bombeo das Cagallas, 
achégase un acordo extraxudicial coa finalidade de que Augas de Galicia asuma o custe da 
reclamación ata o ano 2019 inclusive, para que os Concellos implicados se fagan cargo da súa 
xestión a partir do ano 2020. 
O acordo extraxudicial que se achega para asinar entre Augas de Galicia, Depuradora de Ares SA e 
os Concellos de Fene, Ares e Mugardos ten como obxecto os seguintes puntos: 
 
*  Determinar que a xestión do servizo público de explotación e mantemento da estación de 
bombeo e tanque das Cagallas a partir do 01.01.2020 será asumida polos Concellos de Fene, Ares e 
Mugardos co seguinte reparto de gastos: 
 
a) Gastos xerais: 
 Concello de Ares 25% 
 Concello de Fene 50% 
 Concello de Mugardos 25% 
b) Gastos de electricidade: 
 Concello de Fene 75% 
 Concello de Mugardos 25% 
 
*  Determinar que Augas de Galicia abonará á parte demandante os gastos de a xestión do 
servizo público de explotación e mantemento da estación de bombeo e tanque das Cagallas dende o 
02.06.2014 ata o 31.12.2019. 
 
*  Determinar que Augas de Galicia asume a explotación das infraestruturas de impulsión, 
tanque de retención e bombeo de Cervás, da estación depuradora de augas residuais situada en 
Punta Avarenta e da condución de vertido desta estación depuradora polo prazo de duración de 20 
anos previsto no contrato de concesión de obra pública para a redacción do proxecto, construción e 
explotación das actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de 
Ferrol. Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). 
 
Á vista do que antecede, INFORMAMOS: 
 
PRIMEIRO.- A Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa - 
LXCA- regula nos seus arts. 74 a 77 outros modos de terminación do procedemento contencioso-
administrativo, en casos en que non se termine este por medio da correspondente sentenza, como 
forma lóxica de finalización do procedemento. 
 
Entre os modos de terminación do procedemento na vía contencioso-administrativa, está a 
satisfacción ou solución extraprocesal, por medio da cal as partes chegaron a un acordo, dentro das 
marxes que o ordenamento xurídico permite, e, grazas ao devandito pacto, carece de sentido seguir 
coa normal tramitación do procedemento. 
 
O acordo extraxudicial que se achega atopa a súa fundamentación xurídica no artigo 76 LXCA que di: 
 
“1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese 
totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá 
ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera. 
 
2. El Secretario judicial mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa 
comprobación de lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el 
procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el 
reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará 
sentencia ajustada a Derecho.” 
 
Ao respecto do réxime xurídico aplicable a este acordo, debe terse tamén presente que o art. 86.1 da 
Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo  común,  en relación coa terminación 
convencional dos procedementos, establece que “1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar 
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, 
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, 
efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo 
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tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse 
en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”. 
 
Máis aló da solicitude do demandante que son a asunción da xestión do servizo de mantemento e 
explotación do bombeo das Cagallas e pagamento dos gastos ocasionados pola falta de xestión 
administrativa deste, o acordo que se achega non só busca dar solución a esta controversia, senón 
que clarifica o deslinde de competencias entre a administración autonómica e as municipais na 
xestión do servizo relativo ás “Actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur 
da ría de Ferrol (EDAR)” e, ao mesmo tempo, fixa o réxime de distribución da financiación municipal 
do bombeo das Cagallas, unha vez que a súa xestión sexa asumida polos Concellos de Ares, Fene e 
Mugardos a partir do 01.01.2020. 
 
SEGUNDO.- A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), no seu 
artigo 25 establece que o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer 
as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos do dito artigo. 
 
O artigo 47 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público  establece a 
posibilidade de que as administracións públicas asinen convenios interadministrativos para un fin 
común e que poderán incluir a utilización de medios, servizos e recursos doutra administración 
pública para o exercicio de competencias propias ou delegadas. 
 
Esta colaboración interadministrativa debe cumprir o disposto no artigo 57 da LRBRL: 
 
“1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en 
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios 
administrativos que suscriban. 
 
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará 
comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los 
efectos de mantener una recíproca y constante información. 
 
2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda 
formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla 
permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de verificarse 
que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda de la Entidad Local de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá demandar 
más recursos de los inicialmente previstos.” 
 
O artigo 60 da Lei 13/2015, de medidas fiscais e administrativas habilita a posibilidade de que as 
entidades locais galegas poidan formalizar entre si convenios para o servizo aos intereses xerais 
mediante o desenvolvemento conxunto de tarefas públicas da súa competencia, facendo aportación 
de organización, medios persoais, materiais ou recursos financeiros. 
 
O artigo 31 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público establece que as 
entidades do sector público poderán cooperar entre sí mediante convenios nos que acorden a 
realización conxunta de contratacións específicas. 
 
Conforme ao artigo 47 da Lei 40/2015 “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado 
para un fin común. 
 
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos 
similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la 
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voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre 
que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. (…)”. 
 
Non obstante, o Convenio de colaboración entre os Concellos de Fene, Ares e Mugardos aprobado en 
Pleno o 06.09.2012 para a xestión compartida de bombeos da obra “Actuacións de saneamento na 
zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)” é un convenio relativo a unha 
encomenda de xestión e tanto a estas como á terminación convencional dos procedementos 
administrativos non lles resultan de aplicación as normas previstas para os convenios na Lei 40/2015, 
tal e como di o seu artigo 48.9, deberá respectar, en todo caso, o resto das disposicións normativas 
citadas. 
 
TERCEIRO.- O réxime competencial das Entidades Locais sufriu unha importante transformación coa 
aprobación da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da 
Administración Local (en diante LRSAL). Un dos obxectivos desta lei, como establece na súa 
Exposición de Motivos, é «clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las 
competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «Una 
Administración una competencia». 
 
Segundo a citada Exposición de Motivos “ la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades, generando 
en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre varias Administraciones 
Públicas, duplicidad en la prestación de servicios, o que los Ayuntamientos presten servicios sin un 
título competencial específico que les habilite y sin contar con los recursos adecuados para ello, 
dando lugar al ejercicio de competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a la 
duplicidad de competencias entre Administraciones. El sistema competencial de los Municipios 
españoles se configura en la praxis como un modelo excesivamente complejo, del que se derivan dos 
consecuencias que inciden sobre planos diferentes. 
 
Por una parte, este sistema competencial municipal hace que se difumine la responsabilidad de los 
gobiernos locales en su ejercicio y se confunda con los ámbitos competenciales propios de otras 
Administraciones Públicas, generando, en no pocas ocasiones, el desconcierto de los ciudadanos que 
desconocen cuál es la Administración responsable de los servicios públicos. 
 
Por otra parte, existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad del modelo competencial y 
las haciendas locales. En un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre 
consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración local también debe contribuir a este 
objetivo racionalizando su estructura, en algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando su 
sostenibilidad financiera.” 
 
Para implementar esta reforma, a LRSAL, segundo a súa propia Exposición de Motivos, “enumera un 
listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, 
estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una serie de garantías 
para su concreción y ejercicio. Las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no 
les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Por tanto, solo podrán 
ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga 
en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un 
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública». 
 
Á vista da modificación que fai a LRSL, pode concluirse que existen os seguintes tipos de 
competencias municipais citadas no artigo 7 LBRL: 
 
-Competencias propias: só poderán ser determinadas por Lei. Aparecen recollidas no artigo 25.2 
LBRL e deben exercerse nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas baixo as 
seguintes premisas: 
 
“3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por 
Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los  
principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 
 
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica 
que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el 
cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la 
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actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de 
las Administraciones Públicas. 
 
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. 
5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se 
produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.” 
 
-Competencias delegadas: non son competencias dos municipios, senón do Estado ou Comunidade 
Autónoma, quenes manteñen a titularidade pero delegan o seu exercicio na Administración Local. 
Esta delegación  debe ser sostible financeiramente, isto é debe de ir acompañada de dotación 
orzamentaria e gozar de certa estabilidade, cando menos 5 anos. 
 
-Competencias distintas das propias: trátase dunha novedade introducida pola LRSAL. Como di 
Francisco Toscano Gil en "La reforma del régimen jurídico de la Administración Local ", edición nº 1, 
Editorial El Consultor de los Ayuntamientos: “Pese a que en la Exposición de Motivos aparecían como 
una de las disfuncionalidades del modelo competencial, por ejercerse sin título competencial 
específico y sin recursos adecuados, lo cierto es que la Ley no las proscribe, sino que, antes al 
contrario, las consagra legalmente. Si bien, las sujeta a una doble condicionalidad. Sólo podrán 
ejercerse cuando no supongan un riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, y no se incurra en una duplicidad de servicios entre Administraciones Públicas.” 
 
Para poder exercer estas competencias faise preciso un dobre control: 
 
-Informes previos vinculantes da administración competente por razón da materia no que se sinale a 
inexistencia de duplicidades 
 
-Informe da administración que teña atribuída a tutela financeira sobre a sostibilidade finaceira das 
novas competencias (no caso de Galicia correspóndelle á Comunidade Autónoma por disposición do 
artigo 49.1 do seu Estatuto de Autonomía) 
 
Sentadas estas bases, debe procederse a analizar ante que tipo de competencia estamos no que se 
refire á xestión do bombeo das Cagallas. 
 
Conforme ao art. 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (en diante, 
LBRL), os municipios exercerán en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, na materia de «abastecemento de auga 
potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais». Pola súa banda, o art. 26.1 LBRL 
establece que «Os Municipios deberán prestar, en todo caso» e «en todos os municipios», entre 
outros, os servizos de «abastecemento domiciliario de auga potable» e «rede de sumidoiros» . Pola 
súa banda, o art. 86.2 desta Lei declara a reserva en favor das Entidades Locais do servizo esencial 
de abastecemento domiciliario e depuración de augas. 
 
Como di Nicolás González-Deleito Domínguez en “La organización y precio de los servicios del ciclo 
integral del agua urbana: retos y perspectivas a la vista de los últimos cambios legislativos y de la 
STC de 28 de mayo de 2015”, Actualidad Administrativa, Nº 7-8, Sección Actividad económica de 
la Administración, del 1 Jul. al 31 Ago. 2015, Editorial Wolters Kluwer: “Partiendo de estos 
presupuestos, hemos de admitir que la competencia de los municipios sobre el ciclo del agua, no 
debe interpretarse en el sentido de que la competencia local deba abarcar necesariamente todo el 
ciclo, sino que se trata de una responsabilidad compartida por los diferentes niveles competenciales 
concernidos. Así, a las autoridades de cuenca (estatales en caso de cuencas intercomunitarias) les 
corresponde la asignación de los usos del agua y el otorgamiento de los títulos habilitantes para su 
uso. Por su parte, las Comunidades Autónomas han asumido diversas funciones en virtud de sus 
estatutos de autonomía que su legislación propia desarrolla, bien dividiendo el ciclo en diversas fases, 
bien atribuyéndose determinados títulos de intervención (obras de interés general, regulación de los 
sistemas supramunicipales, etc.). 
 
A Lei 9/2010, de Augas de Galicia, define as competencias nesta materia do entes locais nos 
seguintes termos: 
 
“Artículo 5º.Competencias de los entes locales 
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1. Corresponden a los entes locales, de conformidad con lo establecido en la legislación de régimen 
local, las competencias relativas a las materias siguientes: 
 
a) El abastecimiento domiciliario de agua potable y su control sanitario. 
 
b) El alcantarillado. 
 
c) El tratamiento de aguas residuales, respecto a las instalaciones no comprendidas en el ámbito del 
art. 32º de la presente ley, o respecto a aquellas sobre las cuales los municipios no ejerciten la 
opción prevista en la disposición transitoria quinta. 
 
d) El ejercicio de cualquier otra función establecida en la presente ley o el resto del ordenamiento 
jurídico de aplicación. 
 
2. Las entidades locales, en ejercicio de las competencias establecidas en el apartado anterior, 
podrán ejecutar obras hidráulicas, incluso las de interés de la Comunidad Autónoma, mediante el 
correspondiente acuerdo. 
 
3. Las entidades locales participarán en la entidad Aguas de Galicia en los términos regulados por la 
presente ley y sus normas de desarrollo, así como en los organismos de cuenca de las 
demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas intercomunitarias en los términos que 
indique su legislación específica.” 
 
As infraestruturas e a xestión do servizo que se asume deben ser consideradas como unha 
competencia propia municipal de rede de sumidoiros, que, conforme ao artigo 26 da LBRL constitúe 
un servizo mínimo que deberá ser prestado en todos os municipios. Estamos, por tanto, diante dun 
servizo público municipal declarado legalmente. 
 
CUARTO.- O Convenio de colaboración entre os Concellos de Fene, Ares e Mugardos aprobado en 
Pleno o 06.09.2012 para a xestión compartida de bombeos da obra “Actuacións de saneamento na 
zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)” establece na súa cláusula quinta a 
creación dunha Comisión Mixta que ten entre as súas funcións a de elaborar un orzamento anual do 
servizo compartido e sometelo a aprobación plenaria dos concellos asociados xunto coa distribución 
de cargas que xenere o servizo e, proposta da periocidade para o abono das cantidades de 
financiamento do servizo. 
 
En virtude do convenio a Comisión Mixta establecerá no último trimestre de cada ano ás previsións 
das necesidades de financiamento do servizo e dará traslado a cada concello. Establecéndose no 
convenio que “o reparto será determinado e proposto pola Comisión Mixta á vista dos custes do 
servizo, garantindo a proporcionalidade e igualdade no reparto de cargas”. 
 
Ademais tamén é función desta Comisión a fixación do catálogo de condicións da prestación do 
servizo, co establecemento  das directrices básicas da prestación conxunta e do Programa fixando 
liñas básicas de actuación, que deberá ser ratificado en sesión plenaria dos concellos. 
 
Na parte na que o acordo extraxudicial excede das pretensións do demandante e incide no 
conveniado polos concellos en relación coa prestación do servizo, concretamente os apartados 2 e 3 
da cláusula segunda, estase a obviar o procedemento establecido, xa que a Comisión Mixta non 
estableceu as previsións das necesidades de financiamento do servizo elaborando a correspondente 
proposta, polo que se está a fixar unha distribución de cargas sen ter estas cuantificadas e sen poder 
valorar o cumprimento do acordado en canto á súa proporcinalidade e igualdade no reparto das 
cargas, nin os principios de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira que exixen a LBRL e 
a Lei Orgánica 2/2012,de estabilidade orzamentaria. 
 
Por outra banda, coa información subministrada descoñécese se ten un contido posible a triple 
facturación proposta da prestación do servizo, que sen máis información cando menos parece difícil 
de artellar para as empresas prestadoras dos servizos. 
 
QUINTO.- En virtude do convenio de colaboración asinado  e o artigo 22 LBRL correspóndelle ao 
Pleno municipal a adopción deste acordo ao estar relacionado coa aprobación da forma de xestión 
dos servizos. 
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Á vista do artigo 47 LBRL, o acordo deberá ser aprobado por maioría simple, xa que non comporta 
un acordo sobre a forma concreta de xestión do servizo (isto é xestión directa ou indirecta, xa que xa 
foi obxecto do convenio anterior) e tampouco altera a encomenda de xestión feita no citado convenio, 
acordos que si precisarían maioría absoluta. 
 
SEXTO.-Deberase concretar se o Convenio de colaboración entre os Concellos de Fene, Ares e 
Mugardos aprobado en Pleno o 06.09.2012 para a xestión compartida de bombeos da obra 
“Actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)” foi 
finalmente asinado, xa que diso dependía a súa entrada en vigor, achegando copia ao Rexistro de 
Convenios municipal. 
 
Pola súa banda, cómpre clarificar, de estar asinado, se este convenio segue en vigor, xa que o 
contrato administrativo xestionado polo Concello de Ares finou no 2017 e o convenio na súa cláusula 
11ª establece respecto da súa vixencia que “O presente convenio entrará en vigor o día da súa 
sinatura e estenderá a súa vixencia durante o prazo de duración da actual concesión administrativa”. 
Ao respecto, é función da Comisión Mixta creada por este convenio a interpretación deste. 
 
CONCLUSIÓN: O acordo extraxudicial que se informa permite clarificar as competencias entre a 
Augas de Galicia e os Concellos de Fene, Ares e Mugardos na xestión do servizo relativo ás 
infraestruturas executadas ao abeiro do proxecto de “Actuacións de saneamento na zona norte da ría 
de Ares e na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)”. 
 
A asunción polos concellos implicados da xestión da explotación e mantemento do bombeo das 
Cagallas forma parte dunha competencia municipal propia de obrigatoria prestación para todos os 
municipios como é a rede de sumidoiros, polo que a asunción dos gastos derivados da xestión deste 
bombeo ata o 31.12.2019 por parte de Augas de Galicia constitúe un claro beneficio económico para 
as arcas municipais. 
 
O xestión do bombeo das Cagallas está correctamente asumida polos Concellos de Fene, Ares e 
Mugardos, dado que é de competencia municipal conforme ao artigo 26 LBRL. 
 
O reparto de cargas e fixación das directrices de prestación conxunta do bombeo das Cagallas 
precisa da elaboración dunha Proposta por parte da Comisión Mixta creada ao abeiro do Convenio de 
colaboración entre os Concellos de Fene, Ares e Mugardos aprobado en Pleno o 06.09.2012 para a 
xestión compartida de bombeos da obra “Actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e 
na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)” previa fixación das necesidades de financiamento do servizo, 
motivo polo que se informa favorablemente o acordo extraxudicial obxecto deste informe agás os 
apartados 2 e 3 da cláusula segunda e exclusivamente respecto da fixación do reparto de cargas 
entre os concellos implicados ao non contar co correspondente estudo de custes do servizo, 
considerando que a fixación do réxime de facturación fóra da Comisión Mixta, ao ser acordado polas 
alcaldías dos respectivos concellos e estar conformada a dita Comisión Mixta polos mesmos membros, 
a non fixación da proposta dentro da Comisión Mixta constituiría unha irregularidade non invalidante 
nos termos do art. 48.2 da Lei 39/2015 e, non obstante, coas seguintes observacións: 
 
-Non consta no Rexistro de Convenios que custodia a secretaría municipal copia do Covenio de 
colaboración entre os Concellos de Fene, Ares e Mugardos aprobado en Pleno o 06.09.2012 para a 
xestión compartida de bombeos da obra “Actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e 
na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)” debidamente asinado, coa que non se pode verificar a súa 
entrada en vigor. 
 
De ter entrado en vigor, existen dúbidas sobre a súa vixencia, xa que na súa cláusula 11ª establece 
que se estenderá ata a vixencia da actual concesión, polo que haberá que clarificar se  por “actual 
concesión” quere dicir actual contrato administrativo de xestión, o cal se atopa xa expirado. 
 
-Non se aporta información sobre se o réxime de triple facturación ten un contido posible. 
 
Este é o informe que emitimos sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito. 
Fene, 15 de novembro de 2019. 
 
Asinado dixitalmente pola secretaria Estefanía Manteiga Lamas e a interventora María Teresa Diz 
Alonso.” 
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En base ao que antecede e as competencias atribuídas ao Pleno no art. 22 LBRL, propoño ao Pleno 
da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Aprobar o acordo extraxudicial entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia, os Concellos 
de Ares, Fene e Mugardos e Depuradora de Ares, SA relativo á xestión do bombeo de As Cagallas 
dentro das “Actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol 
(EDAR)”, que se transcribe como anexo. 
 
Fene, asinado dixitalmente polo Sr. alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal.” 
 
 
Anexo I 
 
“ACORDO EXTRAXUDICIAL ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA, 
OS CONCELLOS DE ARES, FENE E MUGARDOS E DEPURADORA DE ARES, SA 
 
Lugar e data 
 
REUNIDOS 
 
Ethel María Vázquez Mourelle, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, en nome e representación 
da entidade pública empresarial Augas de Galicia, na súa condición de presidenta da citada entidade, 
no exercicio das funcións atribuídas polos artigos 13 da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de 
Galicia e 6 do Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 
32/2012, do 12 de xaneiro. 
 
Julio Ignacio Iglesias Redondo, alcalde do Concello de Ares, intervén en nome e representación deste, 
en exercicio das atribucións que lle confire o artigo 124.4 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de bases do réxime local. 
 
Gumersindo Galego Feal, alcalde do Concello de Fene, intervén en nome e representación deste, en 
exercicio das atribucións que lle confire o artigo 124.4 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
bases do réxime local. 
 
María del Pilar Díaz Otero, alcaldesa do Concello de Mugardos, intervén en nome e representación 
deste, en exercicio das atribucións que lle confire o artigo 124.4 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de bases do réxime local. 
 
.... , en nome e representación de Depuradora de Ares, SA, segundo poder notarial outorgado por 
escritura pública ..... 
 
EXPOÑEN 
 
1. A presidencia da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, por resolución do 30 de 
novembro de 2007, fixo pública a licitación do contrato administrativo de concesión de obra pública 
para a redacción do proxecto, construción e explotación das actuacións de saneamento na zona norte 
da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol. 
 
O 11 de agosto de 2008 a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos e a UTE Construcións 
Taboada e Ramos, SL e SA de Obras e Servizos, Copasa (actualmente Depuradora de Ares, SA, no 
sucesivo, a concesionaria) asinaron o contrato de concesión de obra pública para a redacción do 
proxecto, construción e explotación das actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares, e na 
zona sur da ría de Ferrol, Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). Clave OH.315.478. 
 
As obras de construción comprendían tres actuacións: colector e incorporacións á rede cos seus 
bombeos, estación depuradora e condución de vertido. 
 
O contrato de concesión de explotación, cun prazo de vixencia de 20 anos, na súa cláusula primeira 
establece como o seu obxecto que o contratista debe presentar o proxecto construtivo e executar as 
obras da “concesión de obra pública para a redacción do proxecto, construción e explotación das 
actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol. Ares, Fene e 
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Mugardos (A Coruña). Clave OH.315.478, o que comprende a explotación da depuradora e da 
condución de vertido. 
 
2. O 18 de abril de 2013 Augas de Galicia e a concesionaria asinaron o contrato do modificado 
número 1 do proxecto da obra das actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares, e na 
zona sur da ría de Ferrol, Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). Clave OH.315.478.M1. 
 
O obxecto do proxecto foi recoller as augas procedentes das redes existentes (San Valentín, Río 
Cádavo, Maniños, Pombal, Muelle de O Seixo, Campo do Río, O Monte, A Barca, Mehá, Mugardos, O 
Baño, Río Castro, Redes, O Raso, Seselle y Ares), e conducilas ás novas estruturas de regulación que 
foron construídas, a través de colectores que funcionan por gravidade; desde esas estruturas as 
augas residuais impúlsanse ata a súa conexión co colector xeral que vertebra o sistema de 
saneamento e son transportadas finalmente ata a EDAR construída en Punta Avarenta, situada no 
termo municipal de Ares. 
 
3. O 29 de maio de 2014, Augas de Galicia e o representante da concesionaria asinaron a acta de 
recepción das obras. 
 
4. As infraestruturas que non formaban parte da depuradora e da condución de vertido, foron 
entregadas aos concellos para a súa explotación. 
 
O 29 maio 2014 Augas de Galicia e os concellos de Fene e de Mugardos asinaron as actas de entrega 
das obras realizadas, no ámbito de cada concello. 
 
O 2 de xuño 2014, Augas de Galicia remitiu un escrito ao Concello de Ares indicándolle que por 
medio do dito oficio se procedía á entrega formal das instalacións a ese concello como destinatario 
final da obra realizada no ámbito dese concello, indicándolle que lle correspondería desde esa data a 
súa explotación, mantemento e conservación. 
 
5. Dende o 2 de xuño de 2014 a concesionaria ven prestando o servizo de explotación da estación 
bombeo e tanque das Cagallas, sen que se lle aboen os gastos nos que incorre pola prestación deste 
servizo. 
 
6. Os días 16 de febreiro, 10 de maio e 20 de setembro de 2016, 23 de marzo e 23 de maio de 2017, 
a concesionaria presentou ante Augas de Galicia solicitudes de asunción das actuacións da 
explotación e mantemento do bombeo das Cagallas e o pago dos custes de mantemento deste 
bombeo. 
 
7. A concesionaria presentou un recurso contencioso-administrativo, que tramita o Xulgado do 
Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela, co nº PO 283/2018, no que solicita: 
 

“AL JUZGADO SUPLICO que, tenga por presentado el presente escrito junto con la 
documentación que se acompaña, se sirva admitirlo, tenga por formalizado ESCRITO DE 
DEMANDA en el recurso interpuesto contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, de la última solicitud formulada por DEPURADORA DE ARES, S.A. frente a 
Augas de Galicia en fecha 23 de mayo de 2017, y previos los trámites procesales oportunos, 
dicte Sentencia estimando íntegramente el recurso, en la que acuerde: 

 
1. Ordenar a Augas de Galicia que asuma de manera inmediata la explotación y mantenimiento 
del Bombeo de As Cagallas, y a tal efecto, que proceda a señalar el día y hora en la que se 
realizará la correspondiente de entrega de la explotación y mantenimiento del Bombeo. 
 
2. Ordenar a Augas de Galicia que abone a la sociedad concesionaria la cantidad de 
1.248.070,65 euros (IVA excluido) en concepto de costes incurridos por el desarrollo de la 
actividad de explotación y mantenimiento del Bombeo de As Cagallas hasta febrero 2019 
(enero de 2019 como último mes incluido), más los intereses de demora correspondientes. 
Este importe se verá incrementado con los costes que se generen hasta la efectiva liquidación 
de la cantidad reclamada. 
 
3. Todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada.” 
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8. O 6 de xuño de 2019 o Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela 
ordenou o emprazamento dos concellos de Ares, Fene e Mugardos como interesados no 
procedemento. 
 
9. O 20 febreiro de 2018, os concellos de Ares, Fene e Mugardos licitaron contrato de xestión do 
servizo público de explotación e mantemento do sistema pertencente á actuación de saneamento da 
Zona Norte da Ría de Ares e Sur da Ría de Ferrol (conducións e bombeo) Ares, Fene e Mugardos, que 
se atopa pendente de adxudicación. 
 
10. A falta de determinación na cesión das instalacións das infraestruturas de saneamento aos 
concellos para a súa explotación levaron ao feito de que a concesionaria iniciase o servizo de 
explotación da estación bombeo e tanque das Cagallas desde o mes de xuño do ano 2014 e que o 
veña prestando ata a actualidade, na medida en que este bombeo resultaba necesario para o 
funcionamento de toda a infraestrutura de saneamento. A pesar de que Augas de Galicia so é 
responsable da prestación do servizo de explotación da estación depuradora de augas residuais, a 
concesionaria ven reclamando a Augas de Galicia os custos pola prestación do servizo de explotación 
da estación bombeo e tanque das Cagallas. 
 
Sobre a base do ata aquí exposto, as partes acordan outorgar este acordo con suxeición ás seguintes: 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMEIRA- OBXECTO 
 
É obxecto deste acordo o establecemento das obrigas das partes para a xestión do servizo público de 
explotación e mantemento da estación bombeo e tanque das Cagallas, que está sendo explotado por 
Depuradora de Ares, SA, desde o 2 de xuño de 2014. 
 
SEGUNDA- OBRIGAS DAS PARTES 
 
Para o cumprimento do obxecto deste acordo, 
 
1.- Augas de Galicia obrígase a pagar a Depuradora de Ares, SA a cantidade de xx en concepto de 
gastos pola xestión do servizo público de explotación e mantemento da estación de bombeo e tanque 
das Cagallas entre o 2 de xuño de 2014 e o 31 de decembro de 2019. A partir desta data Augas de 
Galicia queda exenta de calquera tipo de responsabilidade derivada da prestación do dito servizo. 
 
2.- Os concellos de Ares, Fene e Mugardos obríganse a asumir a xestión do servizo público de 
explotación e mantemento da estación de bombeo e tanque das Cagallas desde o 1 de xaneiro de 
2020, conforme ao seguinte reparto de gastos: 
 
a) Gastos xerais: 
 Concello de Ares 25% 
 Concello de Fene 50% 
 Concello de Mugardos 25% 
b) Gastos de electricidade: 
 Concello de Fene 75% 
 Concello de Mugardos 25% 
 
3.- Os concellos de Ares, Fene e Mugardos acordan que as facturas que se emitan pola xestión do 
servizo público de explotación e mantemento da estación de bombeo e tanque das Cagallas desde o 
1 de xaneiro de 2020 ou as emitidas no marco do contrato de xestión do servizo público de 
explotación e mantemento do sistema pertencente á actuación de saneamento da Zona Norte da Ría 
de Ares e Sur da Ría de Ferrol (conducións e bombeo) Ares, Fene e Mugardos xiraranse a cada un 
dos tres concellos, nas porcentaxes que lles corresponda. 
 
4.- Depuradora de Ares, SA dase por satisfeita das pretensións obxecto do recurso contencioso citado 
no punto 7 e desistirá de iniciar ou de continuar con calquera reclamación xudicial ou extraxudicial 
dos gastos pola xestión do servizo público de explotación e mantemento da estación de bombeo e 
tanque das Cagallas desde o 2 de xuño de 2014 ata o 31 de decembro de 2019. 
 
TERCEIRA- EXPLOTACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS 
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As partes manifestan a súa conformidade co anexo deste acordo onde se relacionan as 
infraestruturas que forman parte da obra pública das actuacións de saneamento na zona norte da ría 
de Ares e na zona sur da ría de Ferrol. Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). Clave OH.315.478.M1 e a 
competencia para a súa explotación e mantemento. 
 
Augas de Galicia asume a explotación das infraestruturas de Cervás (impulsión, tanque de retención 
e bombeo), da estación depuradora de augas residuais situada en Punta Avarenta e da condución de 
vertido desta estación depuradora polo prazo de duración de 20 anos previsto no contrato de 
concesión de obra pública para a redacción do proxecto, construción e explotación das actuacións de 
saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol. Ares, Fene e Mugardos (A 
Coruña). 
 
CUARTA.- NATUREZA DO ACORDO 
 
Este acordo, que se asina ao abeiro do disposto no artigo 76 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, 
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, ten natureza administrativa, rexendo na súa 
interpretación e desenvolvemento o ordenamento xurídico-administrativo. 
 
Todo litixio, controversia ou reclamación resultantes deste acordo ou relativo a este, a súa 
interpretación ou execución, ao seu cumprimento, resolución ou nulidade, resolverase pola 
xurisdición contencioso-administrativa. 
 
QUINTA.- VIXENCIA DO ACORDO 
 
Este acordo produce efectos desde o día da súa sinatura. 
 
SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 
 
As partes asinantes obríganse ao cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a 
Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de 
decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais normativa 
vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos. 
 
E para que así conste, en proba de conformidade coas cláusulas deste acordo, asinan as partes o 
presente documento por quintuplicado exemplar, no lugar e data do encabezado 
 

Presidenta de 
Augas de Galicia 

Alcalde do Concello 
de Ares 

Alcalde do Concello 
de Fene 

Alcaldesa do 
Concello de 
Mugardos 

Representante de 
Depuradora de 
Ares, SA 

     
     
     
Ethel María 
Vázquez Mourelle 

Julio Ignacio 
Iglesias Redondo 

Gumersindo Galego 
Feal 

María del Pilar Díaz 
Otero 

 

 
ANEXO 
 
Relación de infraestruturas 
 
1.- Colectores por gravidade 
 
Estes colectores recollen as augas procedentes dos distintos puntos de vertido que existían, ao longo 
dos tres concellos onde se desenvolve a obra, antes da execución desta, e se conducen ata os 
tanques de retención e bombeo, como primeira fase do seu transporte cara a estación depuradora 
situada en Punta Avarenta. 
 
Os concellos de Ares, Fene e Mugardos son as administracións responsables destas infraestruturas. 
 
Na seguinte táboa amósanse estes colectores, cos seus diámetros, materiais e lonxitudes. 
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 Nome colector Diámetro Material Lonxitude 

1 San Valentín I.1 800 PRFV 307 m. 

2 San Valentín I.2 630 PVC 87 m. 

3 Fene-Perlío 1200 PRFV 265 m. 

4 Río Cádavo – O Carril 500 PVC 1.072 m. 

5 Maniños 400 PVC 286 m. 

6 Abeledo-Pombal 630 PVC 127 m. 

7 O Seixo – Campo do Río 315 PVC 270 m. 

8 O Monte 315 PVC 178 m. 

9 Mehá 315 PVC 307 m. 

10 O Cristo - Corzás 315 PVC 266 m. 

11 Corzás – As Lagoas 500 PVC 815 m. 

12 Río Castro - Limodre 315 PVC 231 m. 

13 Redes 315 PVC 53 m. 

14 Seselle 315 PVC 558 m. 

15 Ares 3 315 PVC 706 m. 

16 Ares 2 800 PRFV 191 m. 

17 Ares 1 1600 PRFV 824 m. 

18 Cervás 400 PVC 205 m. 

19 Colector xeral 1.4 400 PVC 328 m. 

20 Colector xeral 1.3 500 PVC 1.625 m. 

21 Colector xeral 1.2 630 PVC 2.842 m. 

22 Colector xeral 1.1 800 PVC 196 m. 

23 Colector xeral 2 800 PRFV 746 m. 

24 Colector xeral 3.2 800 PRFV 773 m. 

25 Colector xeral 3.1 1000 PRFV 604 m. 
 
 
No seguinte plano sitúanse estes colectores. 
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2.- Impulsións 
 
As tubaxes de impulsión construídas son as que envían a auga desde os equipos de bombeo 
instalados en cada un dos tanques de retención executados. 
 
Os concellos de Ares, Fene e Mugardos son as administracións responsables destas infraestruturas, 
salvo a de Cervás, respecto da que Augas de Galicia será a administración responsable durante o 
prazo de 20 anos previsto no contrato de concesión de obra pública para a redacción do proxecto, 
construción e explotación das actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur 
da ría de Ferrol. Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). 
 
Na seguinte táboa amósanse estas impulsións, cos seus diámetros, materiais e lonxitudes. 
 

 Nome impulsión Diámetro Material Lonxitude 
1 San Valentín 250 PEAD 1.130 m. 
2 Río Cádavo 300 FD 1.078 m. 
3 Maniños 350 FD 1.325 m. 
4 Pombal 500 FD 1.698 m. 
5 O Seixo 90 PEAD 323 m. 
6 Campo do Río 250 PEAD 738 m. 
7 O Monte 250 PEAD 1.122 m. 
8 A Barca 140 PEAD 757 m. 
9 Mehá 110 PEAD 616 m. 
10 Mugardos 250 FD 500 m. 
11 O Baño 160 PEAD 658 m. 
12 As Lagoas 250 FD 1.420 m. 
13 Río Castro 63 PEAD 458 m. 
14 Limodre 140 PEAD 927 m. 
15 Redes 180 PEAD 1.480 m. 
16 O Raso 63 PEAD 408 m. 
17 Seselle 140 PEAD 530 m. 
18 Ares 350 FD 2.647 m. 
19 Chanteiro 110 PEAD 1.514 m. 
20 As Cagallas 500 FD 2.122 m. 
21 Cervás 600 FD 1.653 m. 

 
No seguinte plano sitúanse estas impulsións.
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3.- Tanques de retención e bombeo 
 
Construíronse 21 tanques de retención, que teñen a finalidade de recoller as augas procedentes das 
redes de saneamento e envialas dun xeito gradual, a través das impulsión e os colectores anteriores, 
cara a estación depuradora de Punta Avarenta. 
 
Cada tanque conta cun sistema de bombeo para impulsar as augas, ademais de equipos de limpeza, 
control e automatismo, necesarios para o axeitado funcionamento de todo o sistema. 
 
Os concellos de Ares, Fene e Mugardos son as administracións responsables destas infraestruturas, 
salvo a de Cervás, respecto da que Augas de Galicia será a administración responsable durante o 
prazo de 20 anos previsto no contrato de concesión de obra pública para a redacción do proxecto, 
construción e explotación das actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur 
da ría de Ferrol. Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). 
 
Na seguinte táboa amósase unha táboa resume das principais características deses tanques. 
 

 Nome tanque Volume (m³) Nº bombas Qp bombeo (l/s) 
1 San Valentín 250 2+1 65,84 
2 Río Cádavo 2.500 2+1 162,07 
3 Maniños 2.500 2+1 198,73 
4 Pombal 250 2+1 214,12 
5 O Seixo 55,6 1+1 5,53 
6 Campo do Río 304 2+1 47,44 
7 O Monte 201 1+1 57,55 
8 A Barca 437 1+1 12,17 
9 Mehá 458 1+1 7,17 
10 Mugardos 75 1+1 33,05 
11 O Baño 237 1+1 19,55 
12 As Lagoas 70 1+1 59,77 
13 Río Castro 63 1+1 2 
14 Limodre 246 2+1 16,38 
15 Redes 219 2+2 25,42 
16 O Raso 87 1+1 1,71 
17 Seselle 414 1+1 13,37 
18 Ares 1.000 2+2 110,95 
19 Chanteiro 379 2+2 5,67 
20 As Cagallas 100 2+1 386,88 
21 Cervás 375 3+2 557,60 

 
Adicionalmente construíronse tres pozos de bombeo prefabricados de pequeno tamaño. Trátase dos 
bombeos (e as súas respectivas impulsións) de O Baño II, As Mareas e Jarabeta, todos eles 
localizados no Concello de Mugardos. 
 
Ademais, executouse un novo sistema de tratamento das augas pluviais recollidas polos colectores 
separativos existentes nas inmediacións do tanque de San Valentín. 
 
No seguinte plano sitúanse estes tanques de retención e bombeo . 
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4.- Estación depuradora de augas residuais 
 
Ademais dos colectores por gravidade, as impulsións e os tanques de retención, no marco da 
actuación foi executada a Estación Depuradora de Augas Residuais de Punta Avarenta. Esta EDAR 
consta dunha liña de auga, unha liña de lodos e unha condución de vertido. 
 
A liña de auga consiste nun pretratamento; un tanque de pluviais; un tratamento secundario 
formado por 2 tanques de aireación prolongada, 2 decantadores secundarios e un sistema de 
desfosfatación por cloruro férrico; e un tratamento terciario por adición de hipoclorito sódico. 
 
A liña de lodos está formada polos seguintes elementos: un espesador de lodos por gravidade e dúas 
centrífugas para a deshidratación dos fangos. 
 
A condución de vertido é unha tubaxe de 630 mm. de diámetro e unha lonxitude aproximada de 173 
metros que parte desde a EDAR e descarga no mar á cota -1 BMVE. 
 
A Administración responsable da estación depuradora de augas residuais e da condución de vertido  
é Augas de Galicia durante o prazo de 20 anos previsto no contrato de concesión de obra pública 
para a redacción do proxecto, construción e explotación das actuacións de saneamento na zona norte 
da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol. Ares, Fene e Mugardos (A Coruña). 
 
No seguinte plano descríbese a estación depuradora de augas residuais.” 
 

 
Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, quen opina, como xa 
dixo na Comisión, que este asunto debíase debater con máis profundidade, xa que ademais das 
preguntas que xa se fixeron sobre as dúbidas que tiñan, pensa que hai interpretacións incluso nos 
informes de secretaría e intervención que deixan dúbidas de como xestionar este acordo. Ata onte 
pola tarde non dispuxeron de toda a documentación para poder analizar debidamente este acordo, 
non había copia do convenio. Para este tipo de medidas urxentes debían comezar por falar coa 
oposición antes sobre este problema. Tamén salienta a cláusula segunda, que é propia do convenio e 
non deste acordo extraxudicial, que nin sequera estaba reflexado no acordo. Tiña dúbidas incluso de 
se o convenio segue en vigor. Hai cousas que debían ser acordadas pola Comisión Mixta, non se sabe 
cales serán os custes reais, tampouco se sabe cal será a facturación real, polo que hai cousas que 
quedan no aire e ve que o acordo é bastante improvisado. Con todo, a súa postura vai ser a 
abstención, por esta falta de información e por non ter moi claro cal será o procedemento. Non cre 
oportuno votar en contra para que o acordo non corra riscos, xa que hai implicadas máis 
administracións. Por iso, conclúe que o seu grupo absterase. 
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De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, 
quen di coñecer este problema dende hai dúas semanas, por iso chámalle poderosamente a atención 
que en xuño chegara ao Concello unha citación na que se lle emprazou no procedemento, e que non 
se lle informe ata hai dúas semanas. Convocouse este Pleno extraordinario con falta de 
documentación que se pediu nunha Comisión, onde non constaba, e achegouse onte pola tarde. É 
difícil tomar unha decisión para favorecer os intereses dos petos das feneses e fenesas, porque isto 
vailles afectar economicamente. Parécelle unha falta de compromiso do goberno cara a oposición, e 
pregúntase como é posible que desde o 6 de xuño, se lles comunique nunha Xunta de Voceiros que 
hai un problema e que Fene está citado no Xulgado contencioso-administrativo núm. 2 de Santiago 
como condenados ou imputados, xunto co Concello de Mugardos e de Ares, cando días despois soubo 
que o 6 de xuño só foron citados como emprazados. Todos estes datos os tiña que ter, cando menos, 
a oposición non moi lonxe do 6 de xuño de 2019, cando chegou a citación ao Concello. Gustaríalle 
saber cando foi consciente o goberno de Fene de cal era toda esta situación, dende cando tiña esta 
documentación e como é posible que todos estes datos se lle remitisen onte pola tarde?. Houbo 
varias Xuntas de Voceiros nas que se pediu documentación, que chegou onte á tarde sobre as 18.30 
h., por iso pregúntase como é posible que non estivese antes?, e agora haxa que tomar a presa e 
correndo este acordo. É bastante complicado xogar así porque non xogan na mesma liga, o goberno 
ten moita información e á oposición ocúltaselle toda esa información. É bastante triste para os 
intereses das feneses e fenesas que se veña aquí a traballar de presa e correndo e que non se tome 
unha decisión unánime de algo que afecta a todos os veciños e veciñas. Repite o que xa dixo na 
Comisión de que hai moitas lagunas e a documentación segue a estar incompleta, e hai unha cousa 
moi importante que é que a Comisión Mixta tampouco fixo o seu traballo, por iso igual hai este 
problema porque alguén non fixo o seu traballo. É triste que non saiban se a Fene lle corresponde un 
75%, un 65 ou un 40%. Preocúpalle considerablemente que se vaia pagar de máis ou de menos, 
entende que hai que pagar polo servizo o xusto, pero debían estar completamente convencidos de 
que o 75% é o que lle corresponde a Fene. A día de hoxe non ten eses datos nin esa xustificación 
para poder tomar unha decisión convencida de que isto está ben. Parécelle un pouco 
contraproducente e prexudicial para os veciños de Fene pero, sen embargo, o sentido da 
responsabilidade fai que non voten en contra para evitar problemas maiores. Agradecería que isto 
non se volva repetir, que o goberno pense que xa non ten maioría absoluta, e que cando haxa que 
tomar unha decisión tan sumamente importante, comece a contar cos membros da oposición, xa non 
por respecto a eles senón por respecto aos intereses económicos dos feneses e fenesas. 
 
Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez 
Rodríguez, quen di estar de acordo con todo o manifestado. Como dicía o señor Galego cando estaba 
na oposición: diante de todo isto, á vista do que se lle presenta, no que falta documentación, 
información e demais, o que lle pide o corpo é votar en contra. Prosegue a preguntarse ata que 
punto a oposición podería ser cómplice destas cousas traídas a última hora, tarde, mal e a rastro, 
con informes que deixan lugar a dúbidas?. Por outro lado, está a responsabilidade que teñen coa 
veciñanza, e advirte que será a última vez que manifestará unha abstención diante dunha cousa 
como esta, sen información, sen tempo suficiente e con falta de datos. 
 
A continuación intervén o alcalde, quen di querer aclarar varias cousas. O primeiro coñecemento que 
tivo o goberno deste asunto foi a partir do emprazamento como interesados no mes de xuño. A partir 
daquela é cando se comeza a recabar información, sobre todo do Concello de Ares que é quen leva a 
voz cantante deste tema, precisamente por delegación de Fene no tema da depuradora e a partir de 
aí, informouse sempre na Xunta de Voceiros da situación na que estaba o xuízo, na medida que se ía 
tendo esa información. Dende xuño comezaron as conversas con Augas de Galicia e a empresa. 
Houbo varias reunións en Santiago ata chegar ao borrador do acordo extraxudicial que hoxe se trae 
aquí. O borrador foi facilitado hai máis dun mes. Igualmente, facilitouse copia da demanda que se lle 
achegou a todos por correo electrónico, o que non se tiña, nin estaba na secretaría do Concello eran 
as copias das actas da Comisión Mixta. Onte falou con algunhas persoas e díxolles que estaba a fallar 
o correo electrónico, que non funcionou ata as 14.00 h e adiantou por whatsapp esas actas. Segundo 
chegaron as actas do Concello de Ares, como consta nas horas dos correos que recibiu, llelas remitiu 
aos concelleiros. Non ten ningún interese o seu goberno en ocultar información ningunha, outra 
cousa é que cada un, na súa posición, teña que manifestar ou facer valer as súas consideracións. 
Engade que os grupos que hoxe vanse abster neste Pleno, nos Plenos de Ares e Mugardos votaron a 
favor. 
 
A voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, toma a palabra para aclarar que 
é certo que houbo varias xuntanzas desde hai dúas semanas, pero di que unha se fixo no pasillo, 
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cando foi preguntar outra cousa, e preguntoulle se eran imputados. O alcalde contestoulle que non 
estábamos aquí como os outros dous Concellos, en xuño estaban só citados. En todo caso, se quere 
dicir que lles deu a información o pode dicir, pero para confirmar a hora á que chegou, non ten máis 
que mirar no móbil. A documentación que a oposición lle pediu produciuse o martes na Comisión, 
pero o venres pedíuselle a mesma documentación e tiñan o informe da secretaria. O xoves que 
tamén estiveron reunidos, preocupados por este tema, tamén se lle pediu esta documentación na 
Comisión. Como é posible que dende aquela non se fixera o posible para pedir a información aos 
demais Concellos que están aquí con Fene?. É certo que o alcalde lles deu información, pero foi tarde, 
mal e a rastro. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple logo de obter 6  votos a 
favor do grupo municipal do PP e 10 abstencións (5 do grupo municipal do BNG, 4 do 
grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto municipal). 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
Aprobar o acordo extraxudicial entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia, os 
Concellos de Ares, Fene e Mugardos e Depuradora de Ares, SA relativo á xestión do 
bombeo de As Cagallas dentro das “Actuacións de saneamento na zona norte da ría de 
Ares e na zona sur da ría de Ferrol (EDAR)”, que se transcribe como anexo. 
 
 
3. Aprobación, se procede, da declaración institucional contra o esmorecemento das 
comarcas Ferrol – Eume – Ortegal. 
 
A continuación o alcalde explica que esta declaración vén dada por unha comunicación achegada á 
Alcaldía por parte das centrais sindicais CIG, CCOO e UGT, na que solicitaban que Fene puxera todos 
os medios para facer un chamamento á cidadanía para facilitar a súa participación na manifestación 
prevista para o 28 deste mes. Como o Pleno ordinario será logo desta data, optou por traer esta 
solicitude a este Pleno coa finalidade de asumila como declaración conxunta de todos os grupos. 
 
Preséntase a seguinte Declaración Institucional: 
 

“CONTRA O ESMORECEMENTO DAS COMARCAS 
FERROL-EUME-ORTEGAL 

REINDUSTRIALIZACIÓN XA! 
 
Dende a mal chamada reconversión industrial do sector naval, especialmente dende o 2008, as 
comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, atópanse sumidas nunha crise continuada no tempo que, a día 
de hoxe, ameaza gravemente a este territorio con consecuencias como a perda constante de 
poboación dende inicios dos anos 80. Segundo datos do IGE, se en 1981 vivían nestas comarcas 
225.800 persoas, en 2015 a cifra disminuíu a 196.200. A esta disminución hai que engadir o alto 
grao de envellecemento da poboación, superior á media galega, e que supón a maior do Estado. 
 
Outra mostra desta grave situación a aportan datos como o 19% de persoas en risco de pobreza 
e/ou exclusión social; un aumento do 25% de dependentes da RISGA, situación agravada polo 
recorte nos servizos públicos. 
 
Se temos en conta o censo de empresas e a súa evolución, as cifras revelan a mesma gravidade. 
Durante os anos anteriores á crise, o crecemento do número de empresas en Galiza supuxo un 3,1%, 
mentres nestas comarcas acadaba so un 1,3%. Desde o 2008 o descenso do número de empresas 
superou en 6 décimas a media de Galiza, situación que se está a agravar no último período. 
 
Os sectores económicos principais son o naval e metalúrxico en Ferrol, o enerxético en Eume e o 
primario e extractivo en Ortegal. A industria nesta área representa o 35,8% do VAB fronte ao 19% 
que representa Galiza no seu conxunto, con respeto o estado. Estes sectores están en perigo polo 
peche de actividade de ENDESA e a falta de carga de traballo no naval, que fai que as industrias 
auxiliares (IIAA) sufran un constante goteo na perda de postos de traballo. 
 
Máis non podemos esquencer que tanto no sector metarlúrxico como no da madeira, temos na nosa 
comarca empresas cuxa rendibilidade e competitividade están moi ligadas á cuestión enerxética, co 
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cál o seu futuro non está plenamente garantido. Empresas con postos moi importantes, non so a 
escala de facturación, senón tamén de emprego. 
 
No que respecta á actividade do Porto de Ferrol-San Cibrao, chamado a ser un dos motores da 
economía comarcal, atopamos que a caída dos tráficos nos últimos tres anos é unha constante, 
situación que se agravará se, finalmente, ENDESA deixa de consumir carbón. 
 
Mención especial é o abandono na mellora das infraestructuras, cunha grave insuficiencia no sistema 
de transporte público que axude a vertebrar o territorio, cunha acusada deficiencia na rede de 
estruturas ferroviarias, tanto de mercadorías como de pasaxeiros, así como unha carencia de 
infraestruturas que favorezan a intermovilidade. 
 
E obvio que desde a mal chamada reconversión todo e a cada un dos plans postos en marcha tanto 
por parte do Goberno do Estado como da Xunta de Galicia, incluídos os últimos Plan Ferrol e Plan 
Director da Industria de Galicia para o período 2015-20 resultaron un absoluto fracaso. 
 
Polo tanto as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, necesitan de medidas de choque prioritario e 
urxentes, tanto a curto como a medio prazo; directrices estratéxicas que senten as bases dun novo 
modelo de desenvolvemento para este territorio. As administracións e a propia Endesa deben asumir 
a rexeneración e diversificación da actividade económica na zona, dotando o financiamento necesario 
e con prazos concretos, cumplibles e inaprazables en cumprimento de prazos. De non ser así, a 
situación de decadencia tornarase irreversible. 
 
Precísanse medidas apra que ENDESA poida seguir producindo, poñendo en marcha un período de 
transición que permitan o asentamento doutras actividades. 
 
Urxe cubrir o baleiro de carga de traballo do sector naval e iso neste momento, pasa pola 
construción dun AOR para a Armada Española. Abordar un plan que manteña o naval como sector 
estratéxico, que potencie a construción tanto militar como civil; as reparacións e a fábrica de 
turbinas; e a posta en marcha do centro tecnolóxico. Implementar o estaleiro 4.0, a construción do 
novo estaleiro dotado de un dique cuberto, cumprindo os prazos xa programados, así como un dique 
seco para reparacións, son cuestións vitais para o futuro do sector na comarca. 
 
Resulta imprevisible a creación dunha tarifa eléctrica estable, que non poña en perigo os postos de 
traballo das industrias electro-intensivas. 
 
Mellorar as infraestruturas de comunicación e mobilidade, paliando o déficit histórico con respecto ao 
resto do país. Levar a cabo a liña de alta velocidade do eixo atlántico Ferrol-Vigo, impulsando xa o 
tramo Ferrol-Coruña. Fortalecer os servizos de FEVE Ferrol-Ribadeo, tanto para transporte de 
pasaxeiros como de mercadorías, na conexión lóxica con Bilbao e Europa. Diminuír as peaxes da AP9, 
eliminando as do tramo Ferrol-A Coruña. Potenciar a actividade do porto exterior, mellorar a 
intermodalidade, impulsar o sector loxístico e mellorar as infraestruturas e servizos dos polígonos 
industriais. 
 
Impulsar pola diversificación produtiva, a medio e longo prazo, baseada primordialmente nas 
enerxías limpas e no emprego verde, centrado en: 
 

• Unha aposta polas enerxías renovables, recuperando o sector eólico terrestre e mariño. 
• Apoio ao sector marisqueiro a través da rexeneración dos bancos e as canles de 

comercialización. 
• Impulso ao sector forestal e industrias derivadas, apostando polo peche do ciclo, de gran 

tradición e capacidade na comarca, e con importantes posibilidades de creación de postos de 
traballo. 

• En canto ao sector terciario, incentivar o turismo na comarca con fomento do Camiño Inglés, 
a construción dun albergue, a rehabilitación de puntos de interese turístico e o apoio aos 
establecementos hostaleiros. 

• Incentivar as novas fontes de emprego ligadas aos servizos ás persoas, á cultura e ao ocio. 
• Seguir traballando nas liñas de financiamento que permitan a rehabilitación dos barrios 

históricos, especialmente nos edificios de alto valor partrimonial. 
 
Finalmente, dada a situación de emerxencia pola que pasan estas comarcas, deben aplicarse políticas 
sociais axeitadas a esta situación socioeconómica.” 
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Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 08.35 h, 
de todo o que, como secretaria, dou fe. 
 
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria accidental Carmen López 
Villar e polo alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal. 


