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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 2 DE
NOVEMBRO  DE 2006.-

Presidente:

Sr. Alcalde-Presidente
D. Xosé María Rivera Arnoso.

Asistentes:

D. Xosé María Permuy Martínez.
D. Andrés González Vizoso.
Dª Alicia Martínez González.
D. Xosé Anxo González Tomé.
D. Manuel V. Pico Sanmartín.
Dª Rita María Couto Seijido.
D. José Iván Puentes Rivera.
D. Manuel Angel Rodríguez Carballeira.
Dª Carmen Goti Ramil.
D. Carlos García Bermúdez.
D. Jorge Luis Yáñez Fernández.
Dª Purificación Rodríguez Rico.
Dª Isabel Blanco Pico.
Dª Amalia Malvar Fernández.
Dª Mª Pilar Fornos Corral.
D. Manuel Sánchez Martínez.

Secretaria:

Dª Pilar María Pastor Novo.

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do
Concello de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito
horas e cinco minutos do día dous de Novembro de
dous mil seis, reúnese, en primeira convocatoria, o
Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión
ordinaria, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-
Presidente D. Xosé María Rivera Arnoso, e coa
asistencia dos/as Concelleiros/as Don Xosé María
Permuy Martínez, Don Andrés González Vizoso, Dona
Alicia Martínez González, Don Xosé Anxo González
Tomé, Don Manuel V. Pico Sanmartín, Dona Rita
María Couto Seijido, Don José Iván Puentes Rivera,
Don Manuel Angel Rodríguez Carballeira, Dona
Carmen Goti Ramil, Don Carlos García Bermúdez,
Don Jorge Luis Yáñez Fernández,  Dona Purificación
Rodríguez Rico, Dona Isabel Blanco Pico, Dona
Amalia Malvar Fernández, Dona Mª Pilar Fornos
Corral e Don Manuel Sánchez Martínez, actuando
como secretaria Dona Pilar María Pastor Novo,
secretaria do Concello, que da fe do acto.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos
que se da o quórum legalmente esixido polo artigo
90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
declara aberta a sesión, pasándose ao  estudio e
exame dos asuntos incluídos na Orde do día da
convocatoria.

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA EN DATA 5 DE
OUTUBRO DE 2006.-

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
polo Sr. Alcalde-Presidente pregúntase se existe algunha obxección ou observación á acta da
sesión ordinaria de data 5 de Outubro de 2006,  previamente remitida coa convocatoria, e non
formulándose ningunha, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a súa aprobación,
sendo aprobadas por unanimidade.

2º.- BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS ÁS FAMILIAS
PARA A FESTIVIDADE DE REIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2006.
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Seguidamente, dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Servizos Sociais,
Sanidade, Muller e Consumo de data 24 de outubro de 2006, que transcrito di:

“BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA A
FESTIVIDADE DE REIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2006

Vista a proposta de bases que regularán o programa municipal de axudas ás familias para a
festividade de Reis correspondente ao exercicio 2006, emitida pola traballadora social Dna.
Manuela Real Rego o día 5 de outubro de 2006.

Visto o informe da interventora municipal de data 23 de outubro de 2006, que transcrito di:

“Águeda Bello Valdés, interventora do Concello de Fene, con arreglo ao establecido no artigo
214 do RD Legislativo 2/2004 polo que aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas locais (TRLRFL) ten a ben emitir o seguinte

INFORME

1.-Antecedentes.

 Se presenta a esta intervención unha proposta das bases da convocatoria do programa
municipal de axudas as familias para a festividade de reis dos/as seus fillos e fillas para o
exercicio 2006, por Dª Manuela Real Rego.

2.-Lexislación aplicable

 -  Lei 38/2003, de 17 de novembro , Xeral de Subvencións (LXS).
 -  Real Decreto Legislativo 2/2004 polo que se aproba o texto refundido da lei
reguladora das Facendas Locais.
 - Lei 7/85, pola que aproba  a lei reguladora das bases de réxime local

3. Contido:

 1.- comprobouse a existencia de crédito adecuado y suficiente: según se dispón nos
artigos 167 e 172 TRLFL e os ártigos 24 e seguintes do RD 500/90, os créditos orzamentarios
para gastos só poden destinarse á finalidade específica para a cal foran autorizados no
orzamento, finalidade que se determina pola súa clasificación funcional e económica pola que
se define a partida orzamentaria. Existe crédito suficiente e adecuado ao que imputa-lo gasto
na partida:2006.313.48000 por importe de 4000 euros.
 2.-Competencia do órgano, con arreglo ao establecido na LRBRL  e nas Bases de
Execución do presuposto, unha vez sexan concedidas as subvencións o organo competente
para a aprobación do gasto e o Alcalde -  Presidente.

3.- Procedemento:

- No artigo 9.2  da LXS establecese que  “con carácter previo ao outorgamento das
subvencións, deberanse aprobar as normas que establezan as bases reguladoras
de cada tipo de subvención, nos termos establecidos nesta lei”.

- No ártigo 9.3 da LXS establecese que “as bases reguladoras de cada tipo de
subvención publicaranse no … boletín oficial correspondente”.

- No artigo 17.2 LXS establecese que “as bases reguladoras das subvencións das
corporacións locais deberanse aprobar no marco das bases de execución do
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orzamento, a través dunha ordenanza xeral de subvencións ou mediante unha
ordenanza especifica para as distintas modalidades de subvencións”.

- No artigo 17.3 da LXS regulase o contido minimo que deben ter as bases de
concesión das subvencións.

- No artigo 23 da LXS establecese o procedemento de concesión en réxime de
concurrencia competitiva, facendo mención de todolos extremos que debe recoller a
convocatoria das subvencións.

Observacións:

1.  O Concello de Fene non conta ca Ordenanza Xeral de Subvencións que esixe a LXS
nos artigos citados,

2. O Concello de Fene non conta cunha ordenanza especifica que regule este tipo de
subvencións.

3. O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria sería o Pleno do
Concello. En ningún caso, o órgano competente para a aprobación será o Alcalde - Presidente.

4.-Conclusións :

O resultado da fiscalización e favorable con observacións, que en ningún caso teran
efectos suspensivo, con arreglo o disposto no artigo 219.2 TRLFL. No obstante, en caso de non
estar conforme o órgano administrativo ca fiscalización formulada, corresponderá ó Alcalde-
Presidente resolve-la discrepancia”.

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

Primeiro.- Aprobar, na súa integridade, as bases que regularán a convocatoria municipal de
axudas ás familias para a festividade de Reis correspondente ao exercicio 2006, que se
transcriben como Anexo.

Segundo.- Convocar un total de 50 axudas individuais por importe de 80 euros cada unha a
cargo da partida presupostaria 313.4800 cuxa designación ascende a 4.000 euros.

Terceiro.- Iniciar os trámites precisos para a súa publicación no BOP de A Coruña, ao obxecto
de informar da apertura da convocatoria anual deste programa, estipulándose un prazo de
presentación de solicitudes de 15 días que contarán a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio.

Concluidas as intervencións, a Presidenta dá paso á votación da proposta, que é aprobada por
unanimidade dos presentes, polo que devén en dictame da comisión nos termos transcritos con
anterioridade e propoñer ao Pleno da Corporación a súa aprobación.

ANEXO

PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA A FESTIVIDADE DE REIS
DOS/AS SEUS FILLOS E FILLAS EXERCICIO 2006

1. OBXECTO:

O obxecto desta convocatoria é regular a concesión de subvencións de  pago único anual
ás familias con menor nivel de recursos económicos, e que cumpran os requisitos de acceso ao
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programa aquí establecidos para  a adquisición dos agasallos para a Festividade de Reis para
os/as seus fillos e fillas, que estando en convivencia cos solicitantes, sexan menores de 15
anos (con 14 anos cumpridos), ou ben aqueles fillos e fillas que sexan maiores desa idade e
menores de 18  anos sempre que  dispoñan do recoñecemento oficial de minusvalía.

2. REQUISITOS DOS/AS SOLICITANTES:

 1.- Persoas maiores de idade, ou menores emancipados/as legalmente que teñan en
convivencia a fillos ou fillas menores de 15 anos ou maiores desta idade e menores de 18 anos
sempre que teñan o recoñecemento legal de minusvalía.

 2.- Empadroamento no Concello de Fene e ter residencia efectiva no mesmo cunha
antigüidade de, alomenos, tres meses anteriores á data da solicitude.

 3.-Cumprir as condicións económicas que se establecen nas presentes bases, respecto
aos ingresos mensuais da unidade familiar así como ao capital mobiliario e/ou inmobiliario que
se posúa na mesma, indicadas no punto 8 das presentes bases.

 4.- Non figurar, nin o solicitante nin outro membro da unidade familiar, como titular de
industria, comercio ou calquera outro negocio.

 5.- Non estar incurso/a nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas
no art. 13 de Lei Xeral de Subvencións (Boe nº 276 de 18 de novembro de 2003), que segundo
regula dito artigo poderá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos ou
transmisións de datos (...) e cando dito documento non poda ser expedido pola autoridade
competente, poderá ser sustituído por unha declaración responable outorgada ante a autoridade
administrativa ou notario público.

3. CONCEPTOS SUBVENCIONABEIS

Coas subvencións cubriranse os gastos derivados da adquisición  de agasallos para a
festividade de Reis, a saber, xoguetes, xogos, libros, material didáctico, e outros regalos que se
correspondan coa idade do/a menor ao que vai dirixida a axuda, sempre que estes sexan

adquiridos no período comprendido entre o día de apertura da presente convocatoria e o
día 5 de xaneiro de 2007.

4. NÚMERO DE SUBVENCIÓNS CONVOCADAS E CONTÍA INDIVIDUAL DA
SUBVENCIÓN:

Convócanse un total de 50 subvencións para 50 nenos e nenas por importe individual de 80
euros para cada menor beneficiario/a.

A contía das axudas que recibirá cada familia solicitante estarán en función do número fillos
e fillas en convivencia, que cumpran o requisito da idade e que se podan beneficiar do
programa.

5. ORZAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA:

Existe consignación presupostaria para este programa na partida 48000 por importe de
4.000 euros.

6. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000013

5

 As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral de entrada do Concello, no prazo de
15 días contados a partires do día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.

7. DOCUMENTACIÓN:

Todas as fotocopias deberán presentarse compulsadas.

•  Impreso de solicitude debidamente cumprimentado e asinado polo/a solicitante,
que será facilitado no Dpto. De Servizos Sociais,  e no que se deberán indicarar os
agasallos para os que se solicita a subvención.

•  Declaración xurada sobre situación persoal, familiar e económica do/a solicitante e
resto da unidade de convivencia computable  que se facilitará en documento oficial.

• Fotocopia do D.N.I. do/a solicitante.
• Fotocopia do Libro de Familia e/ou do Título de Familia Numerosa, no seu caso.
• En caso de separación e/ou divorcio, fotocopia da sentencia xudicial e/ou convenio

regulador, se é o caso.
• Xustificantes económicos referidos ao período do 1 de xaneiro ate o 31 de outubro

de 2006, segundo o caso e procedencia dos mesmos de todos/as os membros da
familia maiores de 18 anos que formen a unidade de convivencia independente.

• Fotocopia completa da última Declaración da Renda das Persoas Físicas
correspondente ao exercicio anterior 2005, e referida a/aos proxenitor/res ou
tutor/res do/a menor, e  no caso de non presentala, certificación negativa emitida
pola Delegación de Facenda.

• Xustificante de gastos derivados do aluguer ou amortización no período
computable: de xaneiro a outubro de 2006. En caso de vivenda propia o recibo
da contribución da mesma.

• Certificación bancaria de intereses e retencións de tódalas contas bancarias do/a
solicitante e unidade familiar referidos ao exercicio 2005.

• Volante de empadroamento e convivencia con indicación do tempo de residencia.
• Debe acompañarse certificado de non estar incurso nas prohibicións para obter a

condición de beneficiario/a sinaladas no art. 13 de Lei Xeral de Subvencións (Boe
nº 276 de 18 de novembro de 2003), que segundo regula dito artigo poderá
realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos ou transmisións de
datos (...) e cando dito documento non poda ser expedido pola autoridade
competente, poderá ser sustituído por unha declaración responable outorgada ante
a autoridade administrativa ou notario público.

• Fotocopias do/s certificado/s de minusvalía que se aleguen para o baremo.
• Os documentos que se queran presentar que xustifiquen as circunstancias que

puntúan no baremo.

 Aquela/s solicitude/s na/s que se observe a falla de documentación fundamental para a
súa valoración, será requerida por escrito ao interesado/a para que no prazo máximo de 10 días
dende a recepción da comunicación, presente a documentación solicitada, indicándoselle que se
non o presentase se lle terá por desistida da súa solicitude, previa resolución que deberá ser
dictada nos termos previstos no artigo 71 da lei 30/92 de 26 de novembro.

8. CRITERIOS DE VALORACIÒN DAS SOLICITUDES:

8.1. CONDICIÓNS ECONÓMICAS:
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Poderán beneficiarse das presentes subvencións, aquelas familias que acaden puntuación
no baremo suficiente para obter as 50 axudas convocadas, que se concederán por riguroso
orde de puntuación.

Para dar puntuación no baremo os/as solicitantes non poderán superar os 3.800 euros de
renda percápita anual e/ou un mínimo de 3 puntos no apartado I do baremo referido as
circunstancias económicas. Asemade, e en todo caso, se limitarán o conxunto de ingresos
familiares totais a 2,5 veces do SMI vixente.

A procedencia dos ingresos poderán ser de rendas de traballo,  prestacións por
desemprego, Risga e/ou outras prestacións sociais, pensións e prestacións da seguridade
social, pensións de separación e/ou divorcio, ou outros ingresos regulares e/ou irregulares dos
que viva a familia, establecéndose o límite dos mesmos en todo caso, o de dúas veces e media
(2,5) o S.M.I. vixente, que para o presente exercicio 2006 este límite sitúase en 18.931,50
euros.

Considérarase unidade familiar, aos efectos da baremación das solicitudes, a composta
polo/s proxenitor/es e/ou tutor legal, e fillo/as menores, independentemente de que existan
outros membros en convivencia.

a) Para a obtención do conxunto de ingresos que se terán en conta para aplicación do
baremo, seguiranse  os seguintes criterios:

1. Tomaranse os ingresos netos familiares (tras restar os gastos de seguridade social e
IRPF) dende o 1º de xaneiro e ate o 31 de outubro de 2006 (10 meses)

2. Do conxunto dos ingresos anteriores restaranse os 10 meses dos gastos de alugueres
ou amortización da vivenda, no seu caso, e sempre que os/as solicitantes aporten os
xustificantes dos gastos de cada un dos meses que se pretenden restar.

3. Calcularase a media deste ingresos (ingresos : 10= media) e se multiplicará por 12 ou
14 segundo corresponda. A contía resultante dividirase polos membros da familia que
computen aos efectos das presentes bases, e do resultado aplicarase o baremo que
corresponda, no apartado I) de circunstancias económicas.

b)  Con respecto ao capital inmobiliario: valoraranse aqueles bens mobles ou inmobles sobre
os que se posúa calquera clase de dereito que pola súas características, valoración,
posibilidades de explotación ou venda  indique a existencia de medios suficientes. Exceptúase
a vivenda propia sempre que a súa valoración catastral non supere 10 anualidades do S.M.I.
vixente para o exercicio 2005 que ascende a unha contía de 71.820 euros.
c) Con respecto ao capital mobiliario: Entenderanse medios económicos suficientes no que
respecta aos recursos procedentes do capital mobiliario, e a efectos de valoración para a
resolución das solicitudes ao abeiro deste programa, os que superen as 4.000 euros en
contas de aforros e/ou investimentos que posúa a unidade familiar (terase en conta o saldo
a 31 de decembro/2004 asi como o saldo medio anual da/s certificacións bancarias
presentadas). Aqueles solicitantes que superen este saldo bancario, aínda que reúnan o
resto dos requisitos, non poderán beneficiarse destas axudas.

8.2.BAREMO DE PUNTUACIÓN:

Apartado I: Circunstancias económicas Puntuación
De  0   a    1700 euros de R.P.C. 10
De 1701 a 2000 euros de R.P.C. 9
De 2001 a 2300 euros de R.P.C. 8
De 2301 a 2600 euros de R.P.C. 7
De 2601 a 2900 euros de R.P.C. 6
De 2901 a 3200 euros de R.P.C. 5
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De 3201 a 3500 euros de R.P.C. 4
De 3501 a 3800 euros de R.P.C. 3
Superior a 3.800 euros de R.P.C. 0
Apartado II: Circunstancias socio-familiares Puntuación
Por situación legal de desemprego da
 unidade familiar independente.

4

Por cada fillo/a menor de 18 anos en
convivencia co/a solicitante.

4

Por familia monoparental 3
Por cada fillo/a en convivencia co/a solici-
tante, con recoñecemento legal de minus-
valía.

3

Poseer certificado oficial de minusvalía
o proxenitor/a ou tutor do/a menor.

2

Ter recoñecido o Titulo de Familia Numero-
sa .

2

Apartado III: Vivenda Puntuación

Por vivenda en aluguer 4
Por vivenda propia en amortización 3
Carecer de vivenda e estar en conviven-
cia con familia extensa ou outras persoas.

2

Por carecer de vivenda e vivir en precario 2
Por vivenda propia pagada 0

9.  VALORACIÓN DE EXPEDIENTES E CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS:

 As traballadoras sociais do departamento de servizos sociais serán as encargadas do
estudio e baremación de cada unha das solicitudes, realizando os informes sociais individuais
posteriores á realización das entrevistas cos/as interesados/as e o estudio da documentación
presentada.

 Todos os expedientes de solicitudes documentados pasarán á reunión técnica de
valoración que realizarán as traballadoras sociais do departamento, na que se elaborarán os
listados dos solicitantes coa puntuación do baremo que corresponda, que se informarán para
para a súa concesión así como os informes desfavorables coa alegación de motivos.
 O/a instructor/a dos expedientes e programa global será a traballadora social Dna. Sonia
Fresco Torrente.

O órgano colexiado encargado de formular a proposta de resolución estará integrado por:
Ø Dna. Rita Mª Couto Seijido que actuará como presidenta,
Ø D. Xosé María Permuy Martínez, representante do B.N.G. ou persoa na que delegue, Dna. Mª

Carmen Goti Ramil, representante do PSOE ou persoa na que delegue, Dna. Amalia Malvar
Fernández representante do PP ou persoa na que delegue, D. Manuel Sánchez Martínez
representante de E.U. ou persoa na que delegue, Dna. Mª Teresa Gayet Ferreira, dna. Sonia
Fresco Torrente e dna Manuela Real Rego como equipo técnico do departamento de servizos
sociais; todos/as eles/as actuarán como vocais, e

Ø Dna Manuela Real Rego que actuará como secretaria, sen dereito ao voto.
 O órgano competente para resolver será o Sr. Alcalde-presidente.

 A resolución de concesión será notificada ao interesado/a no prazo de dous meses, unha
vez expirado o prazo de presentación de solicitudes. A falta de resolucíón expresa producirá
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efectos desestimatorios, e contra a desestimación expresa ou presunta poderán formularase os
recursos que procedan.

10. XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS:

 A xustificación das axudas concedidas rexirase polo recollido no artigo 30 da Lei 38/2003,
de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
 O prazo de xustificación rematará aos 2 meses dende a notificación da concesión da
axuda.

As facturas que deberá presentar os/as beneficiarios/as para xustificar o cumprimento da
finalidade da axuda deberá ser emitida con datas comprendidas entre o primeiro día de
apertura do prazo de solicitudes e como último día o 5 de xaneiro de 2007.

11. PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS:

 O pagamento das subvencións realizarase, na conta bancaria indicada polos/as
beneficiarios/as no momento da solicitude, e unha vez xustificadas as mesmas.

 O pago se fará efectivo no mes seguinte á xustificación da axuda concedida.

12. REINTEGRO:

 No procedemento de reintegro das subvencións atenderase ao recollido no Título II, nos
seus capítulos I e II da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

13. CONTROL FINANCIEIRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS:

 Realizarase de acordo co establecido no Título III da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.

14. PUBLICIDADE:

 Realizarase de conformidade co disposto no artigo 18.3 d) da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, polo que non se dará publicidade das subvencións individuais
que se concedan ao abeiro das presentes bases.

15. DISPOSICIÓN FINAL:

 Para o non previsto nestas bases estarase ao establecido na Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (BOE núm. 276 de 18.11.2006), lei 30/92, de 26 de novembro,
de Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e ás
bases de execución do orzamento”.

Consta no expediente Nota Informativa de Secretaría 20/2006, de data 30 de Outubro
de 2006, que transcrita di:

“NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA                                                                                       20/2006

  Téndose  incluído na Orde do  Día da sesión plenaria a celebrar o vindeiro día 2 de novembro de 2006
o asunto relativo  a bases reguladoras do programa municipal de axudas as familias para a festividade
de reis correspondente ao exercicio 2006, e examinado o expediente administrativo, en uso das
atribucións conferidas polo artigo 177 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
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aproba o Regulamento de Organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, fánse
as seguintes observacións:

 Documentación examinada:
Bases reguladoras do programa municipal de axudas ás familias para a festividade de reis  Exercicio
2006.
Informe da Interventora do Concello de data 23 de outubro de 2006.
 Certificación do dictáme da Comisión Informativa de Sanidade, Muller e Consumo adoptado en sesión
celebrada en data 24 d outubro de 2006.
A) Dende o punto de vista formal:
 O expediente non se atopa  numerado nin asinado en todas as súas follas útiles polo funcionario
encargado da súa tramitación, tal e como dispón o artigo 164.2 do  Real decreto 2568/1986.
B) En canto ao fondo do asunto, coas limitación propias desta nota, fánse as seguintes observacións:
1.- O artigo 9.3 da  Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS)  establece
que, con carácter previo ao outorgamento das subvencións se haberán de aprobar as normas que
regulan as bases reguladoras da concesión nos termos establecidos na Lei.
 O artigo 17 da referida Lei contén a normativa aplicable ás bases reguladoras. De acordo có apartado 2,
no ámbito das corporacións locais se deberán aprobar no marco das bases de ejecución do presuposto,
a través dunha  Ordenanza xeral de subvencións ou dunha ordenanza específica para as distintas
modalidades de subvencións.
2. A Interventora municipal no seu informe de data 23 de outubro  de 2006 sinala, entre ouras cousas
que, o Concello de Fene non conta cunha Ordenanza xeral de subvencións nin con unha Ordenanza
específica que regule este tipo de subvenvións. Polo tanto, en atención ao establecido no artigo 17. 2 da
LXS, o procedemento a seguir , a xuízo da que subscribe é a aprobación polo Pleno da Corporación das
bases reguladoras ben a través dunha Ordenanza  xeral de subvencións ou dunha específica que regule
este tipo de subvencións,  que  haberán de axustarse en canto a súa tramitación ao disposto no artigo 49
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local .
  Dado que no dictáme da Comisión Informativa de Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Consumo se
propón a aprobación das bases, convocar un total de 50 axudas individuais por importe de 80 euros cada
unha a cargo da partida presupostaria 313.4800 cuxa designación ascende a 4.000 euros, así como
iniciar os trámites precisos para a súa publicación no BOP de A Coruña, ao obxecto de informar a
apertura da convocatoria anual deste programa, estipulándose un prazo de presentación de solicitudes
de 15 días  que contarán a partir do  día seguinte ao da publicación deste anuncio , a xuízo da que
subscribe non se da cumprimento ao procedemento establecido, por canto o procedemento a seguir para
a aprobación das bases  debe,  a criterio desta Secretaría, axustarse ao disposto no citado  artigo 49 da
Lei 7/1985 de 2 de abril é dicir aprobación inicial polo Pleno, información pública aos interesados polo
prazo mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxerencias e resolución de
reclamacións e suxerencias presentadas dentro do prazo e aprobación definitiva polo Pleno da
Corporación. Caso de non presentarse reclamación ou suxerencia, entenderáse definitiviamente
adoptado o acordo ata entón provisional.

 Ë o que expoño nesta nota informativa que ocupa  unha (1) páxina. A presente nota é o resultado da
análise dos documentos examinados e non abrangue aspectos que, pola súa natureza, requiren dun
exame máis coidado do expediente, polo que as observacións feitas quedan condicionadas ás
consideracións posteriores que se poidan derivar dun informe emitido de acordo có que dispón a
normativa aplicable.”

Non producíndose debate,  polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame
da Comisión Informativa de Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Consumo, de data 24 de
outubro de 2006, o cal resulta aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de
Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Consumo, anteriormente transcrito.
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3º.- APROBACIÓN PROXECTO: “AMPLIACIÓN DO ABASTECEMENTO EN ALTA A
MUGARDOS (A CORUÑA)”

Dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e
Industria de data 3 de Outubro de 2006, que transcrito di:

“Visto o proxecto: AMPLIACIÓN DO ABASTECEMENTO EN ALTA A MUGARDOS (A CORUÑA), remitido
pola Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemente Sostible (Augas de Galicia), clave:
OH-215.699, redactado polos enxeñeiros D. Francisco Alonso Fernández e D. Antonio J. Durán
Maciñeira, e visado polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos Demarcación de
Galicia o 17/02/06, ascendendo o orzamento de execución por contrata á contía total de
1.842.756,21 euros.

Visto o informe emitido polo enxeñeiro de camiños municipal, D. Lino Ameneiro Seijo, con data
17.07.06.

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en votación ordinaria e por
unanimidade dos señores e señoras asistentes, ditamina propoñer ao Pleno da Corporación a
adopción do seguinte acordo:

1º.- Prestar aprobación ao proxecto: “AMPLIACIÓN DO ABASTECEMENTO EN ALTA A MUGARDOS (A
CORUÑA)”, clave: OH-215.699, remitido pola Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemente
Sostible (Augas de Galicia), clave: OH-215.699, redactado polos enxeñeiros D. Francisco
Alonso Fernández e D. Antonio J. Durán Maciñeira, e visado polo Colexio de Enxeñeiros de
Camiños, Canles e Portos Demarcación de Galicia o 17/02/06, ascendendo o orzamento de
execución por contrata á contía total de 1.842.756,21 euros.

2º.- Que se expoña ao público o proxecto durante 20 días hábiles.”

Aberto o debate, pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera, quen unha vez concedido,
manifesta que queren facer un breve inciso se é posible, nada máis quere destacar o que
subliña o enxeñeiro de camiños municipal que recomenda que se estude a alternativa citada no
punto sete do seu informe que consistiría nunha conexión directa entre o porto de Ferrol e
Mugardos por vía submarina loxicamente, que resultaría segundo él, de mais sinxela execución
e menos custosa e menores molestias para os usuarios das estradas Ac-133, e queren deixer
constancia en acta do seu apoio a esta proposta do técnico municipal e dende logo que sexa
tida en conta.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico, quen unha vez concedido manifesta
que queren deixar constancia do informe do técnico que fai referencia en distintos puntos para
o permiso desta obra e onde se di que faltan datos precisos no proxecto, que non hai un estudo
de finalización de cómo van a quedar as obras, que non se coñece con exactitude de quen son
os terreos que se van ocupar e pedirían que cando hai un informe técnico municipal que
aconsella un estudo mais profundo do tema pois que se levara a cabo, xa que esto suporía
despois que as obras queden mal realizadas e os problemas que iso trae en consecuencia.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín, quen unha vez concedido manifesta
que na comisión informativa de urbanismo correspondente aprobouse un informe do enxeñeiro
de camiños e por tanto aprobouse a canalización de auga en alta en Mugardos e falouse na
comisión de que nos vinte días de período de alegacións facer unha alegación precisamente a
isto recollendo as suxerencias do enxeñeiro; di que quedouse así polo menos na comisión, de
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aprobar este informe técnico e nos vinte días de prazo para alegacións que se tivera en conta o
informe do enxeñeiro.

Rematado o debate, Polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Vivenda e Industria de data 3 de outubro de 2006,
o cal resulta aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da comisión Informativa de
Obras, Urbanismo, Vivenda e Industria anteriormente transcrito.

4º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA, MOCIÓN DO GRUPO
MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DA MOTOBOMBA.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez, quen unha vez concedido
manifesta que por parte do BNG dicir que non ten lugar a urxencia desta moción xa que o outro
día na xuntanza de voceiros se falou dela e o mesmo para a seguinte moción porque ademais
foi presentada o día 26 cando o día 25 falouse destes dous temas nunha reunión de voceiros,
polo que non consideran a urxencia de incluílas agora neste pleno e o traballo que se vai
desenvolver durante as  comisións irase informando, que mais ou menos as peticións que hai
aquí son das que falaron na reunión de voceiros.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera, quen unha vez concedido manifesta que
eles tampouco consideran que haxa motivo de urxencia para esta moción e quere explicalo con
datas; en primeiro lugar precisamente porque cren que se trata dunha acción puramente
populista do Grupo Popular, que concretamente o día 23 de outubro prodúcense as inundacións
do río Cádavo na parte baixa de Perlio, ese día diversos membros desta corporación, recorda ao
voceiro de EU, a tres membros do PSOE, a unha do Partido Popular e a un do grupo de goberno
que estiveron presentes naquela zona e estableceron unha conversa sobre o que alí estaba
pasando e como se podía solucionar o problema; di que o día 24 de Outubro, o grupo socialista
presenta por rexistro un escrito no que da conta da situación vivida o día 22 na parroquia de
Perlio, no que se di tamén que o grupo municipal do PSdeG-PSOE instou en reiteradas sesións
plenarias e comisións informativas ao grupo de goberno para que procedese á limpeza do cauce
do río Cádavo precisamente para previr evitar situacións como a acontecida ese domingo, tarefa
que non se realizou por parte do Concello de Fene, e que a pouca auga que non poideron
achicar os veciños cos seus propios medios tivo que ser retirada coa motobomba do concello de
Ares por atoparse fóra do servizo a do Concello de Fene segundo informaron os efectivos
municipais desprazados ata a zona. Continúa o Sr. Puentes Rivera dicindo que en base a isto, o
grupo municipal socialista solicitaba ese martes 24 de outubro que o Concello de Fene
procedese de xeito inmediato a realizar unha cuantificación pormenorizada dos veciños e
veciñas afectadas polas inundacións dese domingo, así como de tódolos danos materiais e
perdas ocasionadas pola auga aos mesmos; que en función do anterior,  o Concello de Fene,
habilitase unha partida económica orzamentaria destinada a paliar as perdas que por tal motivo
tivesen que aportar os afectados e en segundo lugar, que o Alcalde de Fene procedese a
convocar unha xunta de voceiros para entre tódolos grupos políticos, entre todos, sen ningún
afán partidista nin de politización deste asunto, analizar a situación vivida aquel domingo e sobre
todo, tamén consensuar entre tódalas forzas políticas, as accións que deberían adoptar para
evitar que situacións deste tipo se repetisen no futuro, tal como xa o grupo socialista denunciara
no pleno. Continúa e di que iso foi o martes 24, o mércores 25 o grupo de goberno convoca esa
xunta de voceiros que o grupo socialista solicitara o día anterior; nesa xunta de voceiros na que
están os voceiros de tódolos grupos incluída a voceira do grupo popular, a estas tres cuestións
que se facía referencia no escrito do grupo socialista, o voceiro do BNG informa que con
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respecto á cuantificación das axudas e dos afectados por estas inundacións, que a policía local
estaba facendo un informe que con respecto ás axudas que se lles concedería para paliar os
danos ocasionados, este Concello acolleríase á liña de axudas que aquel mesmo día aprobara o
Consello da Xunta de Galicia para os Concellos afectados, e con respecto á xunta de voceiros
xa estaban presentes nela e que no punto de rogos e preguntas o seu grupo puntualizará un
pouco máis esta cuestión; que isto foi o 25 e o día 26, logo de que na xunta de voceiros tódolos
grupos falasen e aclarasen as dúbidas que tiñan e instasen ao grupo de goberno a solucionar a
situación xerada e o grupo de goberno se comprometese e se comprometeran tódolos grupos a
solucionar e a estudiar posibles vías, entre elas dúas reunións que tamén se lles anunciou
dende o grupo de goberno que estaban solicitadas en Augas de Galicia, pois ao día seguinte de
que iso pasase, o grupo municipal do Partido Popular presenta unha moción na que volve a
preguntar o que xa se falara entre todos nesa xunta de voceiros, e ademais unha moción
redactada dun xeito no que se lle da, baixo o seu punto de vista, un protagonismo e unha
presenza ao Partido Popular pouco menos que heroica naquela zona, e le textualmente: ás
12,30 da mañá só estaban na zona a concelleira do PSOE  Dª Carmen Goti Ramil, (que
agradece que nos escritos do Partido Popular se cite aos membros do grupo socialista pero a
verdade é que lle gustaría que non se incluísen precisamente nos escritos doutras formacións
políticas ou que non se utilizase aos seus concelleiros para fins que persigue unha determinada
forza política), e a concelleira do PP Dª Maribel Blanco, ningún concelleiro do grupo de goberno
se dignou a ir á zona, tiveron que ser ditas concelleiras as que chamaron á policía local, a
protección civil e aos medios de comunicación, e para colmo aos concelleiros do grupo de
goberno. Di que aquí non se trata de demostrar, cre,  quen é mais valente, quen estivo antes na
zona, quen falou antes cos veciños, quen se pode anotar máis puntos a costa desta desgracia,
que aquí do que se trata é de que tódolos grupos políticos estiveron alí presentes, de que isto é
mentira porque concretamente o concelleiro Sr. Rodríguez Carballeira estaba ás nove da mañá,
e hai veciños que o poden contrastar e chamou á policía local, en fin, que non se trata de
anotarse puntos a costa disto; que ademais, e seguindo con esta politización do asunto, quere
lembrar tamén unha entrevista en Canal 31, a unha membro do grupo municipal do Partido
Popular, a Concelleira Maribel Blanco exactamente na que se acusa ao seu grupo político
indirectamente, de ter sometida a unha especie de discriminación por razón de xénero á
concelleira Mari Carmen Goti Ramil, unha declaración, por dicilo suavemente, que a él parécelle
intolerable como voceiro do grupo municipal do Partido Socialista, polo que comprenderá o
grupo municipal do Partido Popular que o PSOE non vai caer na súa estratexia de politización e
na súa estratexia de desprestixio a calquera costa da acción política do Concello de Fene e non
vai aceptar a urxencia desta moción e non a vai incorporar á orde do día deste pleno.

Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez, quen unha vez concedido manifesta
que dálle o mesmo que se inclúa ou non esta moción, pero quere facer algunhas consideracións
sobre os temas que se estiveron aquí tratando; di que este é un problema que
desgraciadamente ven de lonxe, que se produce case tódolos anos, ás veces mais dunha vez, e
o problema que hai aquí é tratar se son capaces de solucionarlle o problema deses veciños, a
verdade é que o problema non é fácil, o río como todos saben ten moi pouca pendente, que está
canalizado, o que non hai dúbida é que hai que buscarlle solución; que á hora de buscar
responsabilidades hai de tódalas partes, tanto do Concello de Fene que terá a súa parte nos 25
anos que leva gobernando, pero tamén hai outra serie de administracións como son Augas de
Galicia e Medio Ambiente que tampouco facilitan o facer determinadas actuacións nos ríos,
evidentemente a nosa comunidade foi moi afectada pola choiva e vimos grandes inundacións e
como aos veciños dalgún lugar Augas de Galicia non lles deixou limpar o río e ademais nalgún
caso multaron aos veciños por facelo; que aquí se necesitan obras importantes que teñen que
acometer estes organismos; que hai outras cousas que non lle gustan, fálase da policía local de
que non estivo alí ata que a chamaron e as noticias que ten non son certas, que a policía local
xa estivera alí a primeiras horas, que para él fixeron o que tiñan que facer, que foi acordoar e
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sinalizar as zonas aquelas, que a policía local nin está para sacar a auga nin ten medios para
elo. Continúa o Sr. Sánchez Martínez, dicindo que outra das cousas que se fai é deixar en mal
lugar ás persoas de protección civil, a xente de protección civil seguramente que o 90% dos
veciños de Fene non sabe que están prestando servicios gratuítos, que o fan por propia vontade,
que non cobran nada, que teñen poucos medios e cre que tódolos que están aquí saben da
situación na que están e non se debe aproveitar para botar terra sobre esa xente; di que cre que
dentro das posibilidades e cos medios que teñen que é bastante o que fan. Sobre o
protagonismo de estar ou non para él é unha cousa da que se debe pasar, e cando hai un
problema no que varios veciños están afectados, o que queren é que se lles solucione o
problema, que se un chegou primeiro e o outro despois, que o veciño agradecería moito máis se
cando tiña a auga na casa seguramente se colleran unha fregona cada un e lle axudaramos
seguramente que llelo agradecería moito máis. Di que referíndose aos acordos que se piden,
como ben di o BNG e o PSOE é verdade que non teñen lugar, porque o informe que se pide da
motobomba, onde se atopa, etc., disto se lles informou na comisión de servizos da semana
pasada ademáis de na xunta de voceiros; que todos saben que dende o mes de xuño está nun
taller da Xunta, que está pendente dunha reparación, na que a xunta pon a man de obra e o
Concello as pezas, agora ben, tamén hai unha responsabilidade desa administración porque
dende o mes de xuño ate agora é verdade que tivo bastante tempo de amañarse; en canto ao
tema da limpeza do río foi un tema que se tratou na xunta de voceiros e agora Augas de Galicia
non está pola labor de conceder permiso pois haberá que pedir responsabilidades; que dos
informes técnicos e dos orzamentos as noticias que se teñen é que a policía local estaba
facendo informes cos veciños afectados para valorar os desperfectos e ata o día de hoxe a eles
non lles chegou queixa de que non se colaborara con eles, e que se hai queixas dos veciños
haberá que tratar de solucionala, esa é a valoración que ten deste tema.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Goti Ramil, quen unha vez concedido manifesta que
lle gustaría engadir que ela en ningún momento chama á prensa, que ela se dirixe aos
concelleiros do grupo de goberno e que en ningún momento chamou á prensa.

Intervén o Sr.  Alcalde e manifesta que se pase á votación da urxencia.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico, quen unha vez concedido sinala que quere
facer fincapé en que se é unha moción que presenta o Partido Popular por qué non se lle deixa
nin expoñela nin facer ningún comentario, cando aquí tódolos grupos políticos a len no seu
nome, a debaten e elas non teñen nen voz nen voto neste pleno, e pregunta qué pasa, se é que
xa non teñen nin dereito a expoñer as súas mocións aquí, pregunta, porque imaxina que haberá
un orde do día e un orde a seguir, porque a elas ata o momento non se lles deixou dicir nada e
estase pedindo que se vote xa o carácter de urxencia da moción, e quere que conste en acta.

O Sr. Alcalde intervén e di  que se quere falar non hai problema, pero que non se vai aprobar a
urxencia.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera, quen unha vez concedido manifesta
que na súa intervención argumentou  a súa posición contraria a que esa moción sexa
incorporada á orde do día do pleno, e supón que terá dereito a dicir si ou non a argumentar.

A Sra. Blanco Pico pregunta se teñen dereito a expoñer a súa moción, se non teñen dereito a
dicir o que van pedir, se non teñen dereito a ter a palabra neste pleno, porque a elas ninguén lles
deu a palabra ata agora, xa se expresaron tódolos grupos e a elas nin sequera se lles da a
quenda da palabra.
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O Sr. Alcalde indica que soamente se trata de votar a urxencia pero non a moción, a moción non
se debate.

O Sr. González Vizoso di que están argumentando a urxencia pero o que non se pode é debater
a moción, que o que di a orde do día é ratificar o carácter de urxencia para a súa inclusión.

A Sra. Blanco Pico di que o que se estivo facendo aquí foi o debate da moción, e o Sr. Alcalde
sinala que o que se estivo debatendo foi o aprobar o carácter da urxencia.

O Sr. Puentes Rivera di que se o grupo popular quere, non debater a moción porque non ten
sentido, pero se quere argumentar a urxencia de incorporar esa moción á orde do día que a
argumente.

A Sra. Blanco Pico di que non se lles deu quenda de intervención para argumentar a urxencia da
moción.

O Sr. Sánchez Martínez di que por el non hai problema en que se expoña ou non a moción pero
o que dixo foi que os puntos están contestados, pero si a queren expoñer pola súa parte non hai
problema.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez, quen unha vez concedido manifesta
que o BNG o que expuxo na súa intervención foi que para eles non se considera a urxencia da
moción pero o que non quere dicir é que elas non poidan expoñer a urxencia.

Intervén o Sr. Alcalde e di que se queren expoñer a urxencia poden pero o que non poden é
expoñer a moción.

A continuación pido o luso da palabra a Sra. Blanco Pico, quen unha vez concedido pide á
Secretaria que por parte da secretaría se emita un informe sobre se teñen dereito a expoñer a
moción, dicíndolle o Sr. Alcalde que teñen dereito a expoñer a urxencia da moción, e a Sra.
Blanco Pico di que nin sequera se lles deu quenda de palabra para expoñer a urxencia.

O Sr. González Vizoso pide o uso da palabra e unha vez concedido di que están confundindo o
que é a moción en si coa urxencia da moción, e que o BNG non lle prohibe que defenda a
urxencia.

Polo Sr. Alcalde díse que a Sra. Secretaria dí que so se  pode defender a urxencia pero non a
moción, e o Sr. Permuy Martínez pide que conste en acta e a Sra. Blanco Pico pide que conste
en acta que non se lle deu quenda.

A continuación, de conformidade co disposto no artigo 82.3 do Real decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a inclusión na orde do día da moción
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: catro (4) das Sras. Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar Fernández, e Fornos
Corral.

Votos en contra: trece (13) dos/as Sres/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, Pico Sanmartín, González Tomé, Couto Seijido, Puentes Rivera, Rodríguez
Carballeira, García Bermúdez, López Yáñez, Goti Ramil e Sánchez Martínez.

Á vista do resultado da votación declárase non ratificada a inclusión na Orde do día da moción.
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5º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA, MOCIÓN DO GRUPO
MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE AS OBRAS NA PISCINA MUNICIPAL.-

Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera, quen unha vez concedido manifesta
que non sabe se ten que intervir antes a voceira do grupo popular ou os voceiros da oposición, e
que intervén para dicir que vai facer unha argumentación máis breve para que non haxa ningún
tipo de polémica e non vai ler ningún parágrafo da moción para que non haxa problema,
simplemente dicir que tampouco dende o grupo socialista van aceptar a urxencia desta moción
polos mesmos motivos que a anterior, porque consideran que tamén é puramente populista e
partidista, e o argumenta con dúas frases: fálase de dúas obras as de mantemento da piscina,
que nunha comisión na que o grupo do partido popular estivo presente, o grupo socialista
preguntou como estaban esas obras e os técnicos do Concello dixeron que esas obras estaban
executadas, polo tanto parécelle que non ten lugar  esta moción no pleno, e en segundo  lugar, a
reposición do tellado que se levantou como froito da tormenta do Gordon, houbo tamén unha
xunta de voceiros coas específicas sobre este tema, e parte doutra xunta de voceiros na que se
lles explicou cal era a situación real desas obras e na que tódolos voceiros, incluída tamén a
voceira do grupo popular, decidiron unha serie de cuestións que foi que o grupo de goberno
contactase con algunhas empresas para buscar ofertas para a reposición do tellado da piscina
municipal e ademais tiñan unha reunión específica con Sedega para que se realizasen unha
serie de actividades específicas e alternativas a esa actividade que non se ía poder realizar na
piscina polo peche para a reposición do tellado, polo tanto cre que está suficientemente
debatido, falado e consensuado incluso entre tódolos grupos políticos como para traer unha
moción ao pleno, polo tanto o Partido Socialista vai votar en contra da urxencia desta moción.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez, quen unha vez concedido
manifesta que por parte do BNG se ratifican no mesmo que no punto anterior, só dicirlle á
responsable do Partido Popular que á hora de nomear empresas que teña moito coidado porque
aquí está nomeando a unha empresa Cutus, S.L. e nunca na vida tivo contrato con este
Concello, xa que Cutus é a empresa que fai o fotocopiado dos proxectos, non fai ningún
proxecto, simplemente é que como o Concello non ten máquinas para facer planos, e mandanse
a Cutus para que os faga segundo vaian pedindo os empresarios, e é certo que tamén o pagan
os empresarios, que é un acordo que está tomado dende hai tempo, polo tanto o tema xa se
debateu na comisión de cultura, así como na de voceiros en diversas ocasións e polo tanto non
ten sentido traer a urxencia desta moción.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico, quen unha vez concedido manifesta que
cando o seu grupo presentou esta moción, ten data do 24, o carácter de urxencia desta moción
que foi presentada o día 24 e con selo de entrada do 26, aínda que foi entregada o 25 e dixeron
que o rexistro estaba pechado e puxeron o cuño do 26, e indica que cando está o rexistro
pechado e aínda están as funcionarias alí poñen o cuño do día seguinte, que xa lle pasou mais
veces e é tan fácil como preguntar ás funcionarias se o fixeron ou non; di que con referencia á
urxencia da moción, cando elas presentaron esta moción aínda non houbera ningún tipo de
reunión, polo carácter de gravidade que son as obras da piscina, entenden que co tempo que
pasara desde que se produciu o ciclón había pasado tempo suficiente como para ter feito unha
avaliación de danos, pero como non se fixo noutra comisión, e na comisión de cultura na cal
estaba ela presente non se deixou falar do tema, porque dicían que na comisión de cultura non
era o sitio onde avalialo e noutra reunión tampouco se fixo, iso foi o que as levou a presentar
esta moción. Continúa a Sra. Blanco Pico dicindo que é máis que suficiente de urxencia polo
tempo que vai estar a piscina pechada porque non se coñece ningún tipo de actuación a día de
presentar elas a moción e tiña que estar coñecido xa. Continúa a súa intervención a Sra. Blanco
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Pico dicindo que seguen sen ter moi claro o tema da piscina porque efectivamente na reunión
que houbo da xunta de voceiros a continuación, si se dixo que o tellado levaría quince días
amañalo, que xa se estivera en contacto coas empresas e que serían quince días para amañar o
tellado e outros doce días para encher a piscina, entón seguen preguntándose co tempo que
leva amañar a piscina como é que poida estar a piscina pechada ata febreiro, cre que é
suficiente motivo como para que se presente unha moción e se debata sobre ela; di que
referente ao tema de Cutús ven publicado no Boletín Oficial, non o sacaron elas da manga para
nada.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que con respecto á primeira  parte que menciona a Sra. Blanco Pico onde se falaba
de que as obras que faltaban que era a climatización e as obras do interior, a primeiros de
setembro nunha comisión de cultura xa se lles dixo que estaba rematado, son as noticias que
teñen, que se alguén ten outra noticia e demostra que faltan máis cousas ou están mal
informados pois o agradecerían; di que respecto á segunda en tódalas reunións que estivo é
verdade que había xente de tódolos grupos e había dúas opcións a tomar, unha de que en
principio non había ningunha empresa que se responsabilizara do que é a garantía de reparar
soamente o que estaba estragado, e naquel momento os técnicos municipais estaban
traballando e mirando as empresas que o podían realizar e o tempo que se estimaba, que non é
igual o tellado enteiro que unha parte, e vendo as cousas que se piden, información a teñen
todos e xa está contestada, non sabe se hai algunha cousa máis que terá que ser o equipo de
goberno quen o diga, que estanse facendo preguntas que coñecen todos.

A continuación, de conformidade co disposto no artigo 82.3 do Real decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a ratificación da inclusión na Orde do
día da moción, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: catro (4) das Sras. Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar Fernández, e Fornos
Corral.

Votos en contra: trece (13) dos/as Sres/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, Pico Sanmartín, González Tomé, Couto Seijido, Puentes Rivera, Rodríguez
Carballeira, García Bermúdez, López Yáñez, Goti Ramil e Sánchez Martínez.

Á vista do resultado da votación declárase non ratificada a inclusión na Orde do día da moción.

6º.- DACCIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.-

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o anterior Pleno Ordinario e
comprendidas entre os números 816  do 2 de Outubro de 2006 e a número 901 de 27 de
Outubro de 2006.

7º.- MOCIÓNS URXENTES.-

Non se presentaron.

8º.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido manifesta
que segundo dicía no punto relativo á moción do Partido Popular que afondaría un pouco mais
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na quenda de rogos e preguntas no tema das inundacións do río Cádavo e con respecto á xunta
de voceiros celebrada posteriormente a petición do seu grupo, e na que o grupo de goberno lles
dicía que a policía municipal estaba elaborando un informe sobre os danos causados e o
número de persoas afectadas, que se realizarían as xestións coa Xunta de Galicia para acollerse
a esa liña de axudas que aprobara aquel día o Consello da Xunta, e tamén que froito do que
este grupo e parece ser que os demais grupos entendían, que era unha das causas das
inundacións era a escasa limpeza ou deficiente limpeza e deficiente estado do cauce do río
Cádavo, que o grupo de goberno se reuniría e xa na xunta de voceiros se dixo que tiñan datas
xa para reunións con Augas de Galicia e coa Consellería de Medio Ambiente, por tanto o seu
grupo como dende aquela non tivo outra noticia, si que queren preguntar, por unha banda se
está xa concluído ese informe da Policía local sobre o número de persoas afectadas e a
valoración económica dos danos ocasionados por esas inundacións do día 22 de outubro en
Perlio, se o Concello de Fene realizou xa as xestións oportunas para acollerse a esa liña de
axudas da Xunta de Galicia aos Concellos afectados polas inundacións daqueles días e se hai
xa algunha data ou algunha novidade a respecto das reunións solicitadas polo Concello de Fene
con Augas de Galicia e coa Consellería de Medio Ambiente para actuar no cauce do río Cádavo
e evitar que se produzan eses desbordamentos en futuras ocasións. Continúa a súa intervención
o Sr. Puentes Rivera e di que lle gustaría facer un rogo que é que empezouse razoablemente
ben a negociación das taxas municipais, cunha serie de reunións nas que se acordou por
exemplo o mantemento da taxa do lixo, da taxa do cemiterio e doutras taxas, pero hai aínda
unha serie de taxas pendentes que se enumeraron na última comisión de Facenda de 17 de
outubro pendente concretamente a da auga para unha reunión coa comisión da auga e as
demais de informes técnicos, como por exemplo a de utilización de instalacións deportivas, a do
rodaxe e algunhas outras e rogan se aceleren estes trámites, que se aborde de inmediato o
último debate das taxas e que se poidan aprobar canto antes, para que a continuación ou en
paralelo, o grupo de goberno tamén presente o seu proxecto de orzamentos para o ano 2007
porque é unha cousa que veñen sempre denunciando que se se podan debater, se podan
consensuar e aprobar antes de final de ano para que a 1 de xaneiro Fene aprobe por fin uns
orzamentos que lle permitan despregarse ao longo de todo o ano e executalos
convenientemente, e non que se peche o exercicio cun escaso grao de execución das obras
como está pasando cos orzamentos pasados e como veñen denunciando tamén. Continúa
manifestando que por ultimo di que por cuarto pleno consecutivo deixan constancia neste pleno
de que o grupo socialista ten algunhas sospeitas fundadas de que determinadas obras do
Concello de Fene poderíanse estar executando sen licenza, e por cuarto pleno consecutivo
préganlle ao concelleiro de urbanismo que facilite na comisión correspondente a documentación
relativa a esas obras xa enumeradas noutras sesións e que veñen reclamando dende hai tempo,
e simplemente como un apéndice a esta demanda de transparencia, tamén que o grupo de
goberno faga un seguimento dos paneis que deberían estar colocados no exterior de tódalas
obras, co nome do promotor, prazo de execución de cada unha delas e que non se están
colocando cre que pode dicir na maioría dos casos.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido manifesta
que as reunións que se pediron con Augas de Galicia e coa Consellería de Medio Ambiente, a
día de hoxe non ten coñecemento de que contestaran; que a valoración económica de tódolos
desperfectos que houbo no río por parte da Policía Local, entraron hoxe en rexistro e cre que a
última hora entrou unha reclamación doutro veciño, que no informe da Policía hai dúas
reclamacións e esa última que entrou hoxe non está avaliada.  Continúa dicindo que tamén
quere aclarar unha cousa en canto ao tema do río, e di que o domingo 22 xunto coa policía local
ás 8 da mañá estaba percorrendo todo o río e había máis inundacións cas de Perlio, e non
chamou nin preguntou por ninguén, se dedicou ao seu, e o seu era controlar Perlio na medida do
posible, en Maniños na Armada, a entrada á Autopista, San Valentín con varios focos onde
estaba a auga bastante próxima a inundar, non na magnitude de Perlio pero si bastante cerca
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diso, que a policía local dende as 8 da mañá que entrou estivo traballando en tódolos sitios,
cortou o que tiña que cortar, fixo o que tiña que facer cando hai auga dende logo outra cousa
non se podía facer e en Perlio cre que as 9 da mañá xa houbo xente que o veu por Perlio con
chaqueta de auga e botas, por certo, non estaba de traxe nin gravata, pero como dicía, tivo que
atender a máis ca unha zona, e é posible que a unha hora determinada non estivera a Policía
porque estaba noutros sitios, pero desde que empezaron a traballar estiveron controlando
tódalas zonas de Fene onde había inundacións, que todo isto pasou o domingo e o martes a
mediodía diante a gravidade de que o río Cádavo volvíase a votar fóra en Perlio o grupo de
goberno decidiu por conta e risco coller a pala do Concello e meterse na antiga Rivera Seco e
facer o que puideron co río que non se pode facer moito mais, pero o que puideron o fixeron, por
conta e risco, xa que a última vez que se foi sacar un cepo do río foron dous Tenentes de
Alcalde ao Xulgado, que o fixeron e feito está, que seguen defendendo o mesmo e cando se
dean as reunións co Director Xeral de Augas e co Director de Medio Ambiente se lles vai pedir
unha vez máis, porque se lles pediu moitisimas veces, a limpeza do río Cádavo e hai informes
técnicos que non aconsellan limpar moito o río Cádavo porque o refluxo das mareas pode ser
peor aínda, que pode meter máis auga arriba, pero como en Augas de Galicia terán técnicos
para avalialo pois que limpen o río Cádavo desde a ponte da entrada de Astano ata polo menos
a ponte dos Santos e despois cando xa non teña nada o río valorarase se foi efectivo ou non;
que iso non pode facelo o Concello pois non ten medios para facelo xa que a ponte da estrada
da Xunta, nin o cacho que hai para abaixo o Concello non ten medios para limpalo, se puido
limpar bastante ben, que por certo era unha zona que estaba bastante limpa que foi a zona de
Rivera Seco e volve a estar moi mal abaixo na ponte contra a zona de Carburos, aí é onde hai o
problema, se é que ese é o problema, xa o dirán os técnicos, eles seguen coa idea de que
efectivamente esas reunións dean froito e limpalas, non teñen problema ningún. Continúa o Sr.
Pico Sanmartín a súa intervención e manifesta con respecto ás licenzas de obras que van á
comisión do vindeiro luns, que cre que quedará aclarado o tema, que non viu aínda os temas da
comisión de obras, que cre que van eses puntos que menciona o Sr. Puentes Rivera.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que sobre o tema das taxas sairá mañá a convocatoria para o mércores 8 unha
reunión onde estiveron os técnicos recopilando toda a información que tiñan solicitada na última
comisión de facenda para darlle o carpetazo definitivo. Di que vai quedar a da auga porque
teñen reunión concedida con Emafesa para a semana seguinte pero ese é un tema do que se
falará na mesma comisión.

Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido manifesta
que a raíz da intervención do concelleiro de urbanismo quere facer un rogo porque segundo
informe da policía local sobre danos e afectados está concluído a día de hoxe, o grupo socialista
quere deixar constancia en acta que a raíz de conversas con veciños e coa propia Asociación de
Veciños de Perlio, teñen constancia de trece afectados neste momento, non sabe cal é o
resultado da policía local nese informe, esperan que os grupos políticos poidan acceder a el e
teñan coñecemento, pero en todo caso lles gustaría rogar posto que o informe está concluído a
día de hoxe é que inmediatamente o Concello de Fene solicite esas axudas das que se falaban
da Xunta de Galicia para poder paliar eses danos económicos causados a eses veciños, porque
supón que haberá un prazo para acollerse a esas axudas, xa pasaron mais de quince días e non
vaia ser que por excederse dese prazo vaian quedar os veciños sen axudas.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta que
dende o Partido Popular queren interesarse polas negociacións do Polígono de Vilar do Colo e
sobre todo coñecer como está a reforma do plan de urbanismo para acometer a terceira fase de
Vilar do Colo así como a Rolda Oeste. Continúa a súa intervención dicindo que na visita que
realizou Fernando Blanco a este Concello o ano pasado, dixo que ía mediar nestas
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negociacións, pero tamén prometeu que ía facer o posible para que se soterraran as liñas de
alta tensión de San Valentín, transcorrido un ano, e como non teñen comunicación nin
constancia de como quedaron todas estas negociacións, lles gustaría se informara do que se vai
facer con estas liñas de alta tensión e tendo en conta que o orzamento da Xunta dobrouse para
este exercizo queren saber se ese orzamento vai chegar a Fene tamén. Tamén pregunta se este
concello está incorporado ao sistema de permiso por puntos da policía municipal, e outro tema
que lles preocupa é que Fomento anuncia que se vai crear unha base de salvamento marítimo
en Vilar do Colo e dado o tamaño e extensión desa ubicación queren saber se iso poderíase
acometer tal e como está agora o polígono coa segunda fase ou se sería necesario acometer a
terceira fase, se se mantivo algunha reunión ou se se corre o perigo de perder esta base de
salvamento marítimo. Continúa a súa intervención a Sra. Blanco Pico e manifesta que saben que
Portos cambiou o uso da parcela de Barallobre, que había un proxecto para facer uns edificios
para a Confraría e darlle outra utilización a esa parcela e tamén piden que se contestara o que
se prevé. Tamén di que estase pendente de que se acometan as beirarrúas de Barallobre e
queren saber como está o tema das expropiacións. Sinala que o ano pasado con motivo dos
incendios de Marraxón, anunciáronse unhas axudas para reforestación e axudas a ese monte e
pide se lles informe se a estas alturas xa recibiron os damnificados as axudas, para repoboación
ou para outro tipo de actuacións dentro deste monte.  Continúa a intervención e dí que como a
moción da piscina non se quixo incluír na orde do día queren que se lles explique por qué se é
unha obra a que está pendente de facer vai durar quince días esa obra, por qué se prevé que a
piscina non se abra ata febreiro, porque se son quince días saben que as obras con carácter de
urxencia que teñen outra tramitación, e fáixe con carácter de urxencia e non é necesario o
período como unha obra normal. Indica que o outro día na comisión se informou de que se ía
adquirir por parte do Concello unha motobomba, en vista de que a que temos está desaparecida
e había unha axuda por parte da Xunta para adquirila de orde de trinta e cinco mil euros tería
que pagar o Concello e noventa mil sería a subvención que aportaría a Xunta, en comisión
meteuse con carácter urxente fóra da orde do día, díxose e o pon nas bases que tería que ser
aprobado en pleno a compra desta motobomba, entón queren que lles digan como está o tema
da motobomba prevista.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido manifesta
en relación coa modificación puntual da Rolda Oeste e Polígono de Vilar do Colo que neste
momento estaría aprobado por silencio administrativo, que pasaron os tres meses que ten a
Xunta para contestar e non o fixeron, diso falarase seguramente nunha xunta de voceiros porque
polo menos eles entenden que non é positivo levalo adiante por este camiño. Continúa dicindo
que en canto ás liñas de alta hai unha valoración onde posiblemente teña máis problemas o
Concello de Fene para aceptar a parte que lle corresponde que a Xunta pola elevada contía que
supón isto, que lle parece que tiña que poñer o Concello arredor de cen millóns de pesetas para
a obra civil, o resto o faría a Xunta. Sobre a base de salvamento marítimo en Vilar do Colo  di
que non sabe de onde sacou isto dunha gran base porque aínda que é a base do noroeste, cre
que así lle chaman, é unha parcela que teñen comprada alí de hai moito tempo de oito ou dez
mil metros, e non lles fai falla máis terreos e que están facendo o proxecto pero non saben nada
mais. En canto ás expropiacións das beirarrúas de Barallobre din que van pagalas este mes, que
van vir aquí ao Concello para pagalas. Das obras da piscina vai contestar ás dúas obras para
que queden satisfeitas, en canto ás que contratou a empresa José Bullo S.A. o 6 de xullo están
listas, polo tanto están dentro do prazo. As outras obras ninguén falou de quince días, e xa o
contestou nunha comisión, que quince días é o que leva facer o traballo, pero para facer o
traballo primeiramente hai que buscar a empresa e se explicou sobradamente e outros membros
deste pleno poden dar fe delo, se explicou detalladamente o problema que tiña facer ese tellado
porque ten tres partes por dicilo así, ten unha parte que é impermeable de lona, unha de
madeira e unha de cinc, e ese tellado o fixeron tres empresas diferentes e resulta que agora hai
que contratar tres empresas diferentes, ningunha se quere facer cargo de todo o tellado pola
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garantía precisamente, e estase nesa negociación para que unha empresa se faga cargo de
todo, e non hai outra cousa para dicir, que en canto teñan mais datos diranse. Continúa a súa
intervención o Sr. Pico Sanmartín e manifesta que en canto á motobomba que pasou o outro día
por comisión, é certo que ten urxencia, pero se decidiu en comisión que querían un informe
técnico para aprobala, e o informe técnico ata mañá non estará feito, polo tanto non podería vir
ao pleno, haberá que facer un pleno extraordinario cando estea o informe técnico, non sabe
como hai que facelo, o que está claro é que sen informe técnico non se ía traer ao pleno porque
sería faltar ao que se acordou na comisión e eles normalmente non fan iso, que mañá chegan
cousas que faltaban para que o informe técnico estea completo e a partir de mañá pódese mirar
o que se fai co tema.

Acto seguido intervén o Sr. Alcalde e di que no tema do peirao de Barallobre está agora mesmo
o máximo responsable de Portos traballando no tema, que na última reunión que houbo de
Portos falouse diso e están traballando nun proxecto global conxunto para toda a zona, que a
elaboración do proxecto a asume a Xunta de Galicia e logo xa non saben como será a
participación de Portos de Ferrol, pero que en principio quen asume a elaboración do proxecto é
a Xunta de Galicia.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta
que con referencia á motobomba entende que os informes son necesarios para presentarse. O
Sr. Pico Sanmartín intervén para dicirlle que ela fixo unha pregunta e lle foi respostada e que
polo tanto non está disposto a vir aos plenos e facer unha feira, ela lle preguntou e el lle
contestou. A Sra. Blanco Pico di que quere aclararlle que cando vai convocar un pleno
extraordinario se o prazo remata o día 4 e é pasado mañá, polo tanto que non se lles diga unha
cousa pola outra, porque os plenos xa saben que non son unha feira pero tampouco é para que
se lles tome o pelo. Continúa a Sra. Blanco Pico e di que polo tema das obras de interiores da
piscina ela ten que crer que están feitas, polo tanto pide a certificación de entrega de obra para
que poida asegurar que esas obras están feitas, nada mais.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez, quen unha vez concedido
pregunta como está o tema do parque de educación vial, en qué situación se atopa. A
continuación pregunta polas obras de San Valentín da urbanización das beirarrúas, e di que
segundo contan os veciños, nalgunhas partes queda un altiño e alí vai parar a auga, e que ese
altiño pode traer problemas de caídas, non sabe se habería que falar coa empresa que o está
levando, e tamén pide que as obras se empecen por partes determinadas e non todas á vez,
porque neste momento aquela zona está como un auténtico caos. Continúa dicindo que outra
obra é a que vai dende o edificio de Mercadona ata onde estase facendo as obras para a chave
e a rotonda, e pregunta como vai quedar iso, parece ser que o promotor ofrecera aos veciños
que compraron alí que aquelo se ía axardinar, cando se ve o plan de urbanismo hai unha rúa de
9 m. e pregunta en definitiva como vai quedar; di que outro tema é o paseo marítimo, que a valla
que había e o paso parece ser que o volveron pechar, ao parecer os cabalos que ten alí unha
persoa, tiraron en parte a valla, e outra serie de cousas é que ao propietario da finca, segundo
queixas que lles chegan, está botando estercos e porqueiras á beira do camiño e parece ser que
non se para alí.

Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido manifesta
que o parque de seguridade vial cre que está na orde do día da Comisión a última certificación
da obra, polo tanto quere dicir que esa obra está lista. En canto á subida que hai nos bordillos en
San Valentín, di que é certo pero xa vai contemplado no proxecto que cada praza daquelas
contempla un rexistro conectado cun sumidoiro estanco ou tubo, que ao cambiar o nivel
loxicamente íase apozar alí a auga e iso está contemplado xa no proxecto, que leva un
sumidoiro alí, hai doce sumidoiros, quere dicir que hai un cada bloque e non debe haber
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problemas en principio. Di que en canto a facer obra en fases podería ser, pero é unha empresa
grande que non sole vir a este tipo de obras e abrírona toda e é certo que están facendo todo
moi rápido, que o entende e dálle a razón aos veciños que se queixan xa que é certo que abriron
tódolos bloques pero tamén ven que a pesar de como veu o tempo o están facendo moi rápido,
e pensa que quedaralles pouco. Continúa a súa intervención o Sr. Sanmartín Pico dicindo que
en canto á zona do edificio de Mercadona tamén lle dixo a el un veciño que  o contratista lles
prometera e non ve iso por ningún lado e o que sabe é que o compromiso que había xa aquí era
que o Concello faría alí unha rúa peatonal unha especie de parque pequeniño, que ándaselle
dando voltas por aí pero como todo, mentres non haxa cartos ou non aparezan cartos é
complicado facelo, que andan con ese tema tamén pero como xa dixo do compromiso do
contratista non pode saber nada e non o ve escrito en ningún lado. Manifesta que sobre o paseo
marítimo ten que dicir que estivo alí o venres, que está acabado, está aberto, que foi pechado
por Costas mentres non se facía a escaleira polo desnivel que había alí, pechouse por
precaución e agora fixeron a escaleira e o abriron, que había unha valla posta porque a escaleira
que baixaba ao Puntal perece ser que a arrancou o mar entón había unha valla, e teñen o
compromiso de vir mirar o tema da auga do camiño porque lles levou o muro aquel para abaixo
e teñen que reparar aquilo, e que o veciño presente unha denuncia porque el si que non pode
facer nada alí, se o dono dos cabalos fai algunha actividade molesta que denuncie, que iso entre
no civismo de cada un.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás
dezanove horas e sete  minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a
presente acta, do que eu, secretaria, dou fe.

           Vº e prace,         A secretaria,
     Alcalde-presidente

Asdo. Xosé Mª Rivera Arnoso.                                              Asdo.: Pilar Mª Pastor Novo.


