
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 3 DE
MARZO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:01
horas do día 3 de marzo de 2011, baixo a Presidencia do sr. alcalde-presidente don Iván
Puentes  Rivera,  reúnese,  en  primeira  convocatoria,  o  Pleno  do  Concello  ao  obxecto  de
celebrar sesión ordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Don José Antonio López Rodríguez, don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, dona María del
Carmen Silvar Canosa, dona Amalia García Balado, don Juan Manuel Lourido González, dona
Rocío Rey Sampayo, dona Rita María Couto Seijido, dona Inés Roca Requeijo, don Manuel
Vicente  Pico  Sanmartín,  don  Edgar  Antonio  Vigo  López,  don  Manuel  Polo  Gundín,  don
Gumersindo Pedro Galego Feal, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Juan José Franco
Casal, dona María del Pilar Fornos Corral e don Manuel Sánchez Martínez.

Secretario:

Don Jesús Tallón García.

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira.

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
procédese ao estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

ORDE DO DÍA:

1º.- Aprobación, se procede, da acta das sesións ordinarias celebradas en datas 7 de outubro
de 2010 e 4 de novembro de 2010, e  da sesión extraordinaria de data 11 de novembro de 2010

De  conformidade  co  preceptuado  no  artigo  91  do  Real  decreto  2568/1986,  de  28  de
novembro, o sr. alcalde-presidente pregunta se existe algunha obxección ou observación ás
actas das sesións ordinarias celebradas en datas 7 de outubro de 2010 e 4 de novembro de
2010, e  da sesión extraordinaria de data 11 de novembro de 2010, previamente remitidas coa
convocatoria.
 
A continuación pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bértoa Puente do grupo
municipal do PP quen, unha vez concedido, manifesta que na acta de 4 de novembro de
2010,  no  punto  da  orde  do  día  correspondente  a  rogos  e  preguntas,  reproduce  na  súa
intervención que “está de acordo co tema da violencia pero non coa urxencia” e di que quixo
dicir que ela “está de acordo coa urxencia da moción presentada polo grupo mixto e en contra
da violencia”.

A  continuación  o  Pleno,  en  votación  ordinaria  e  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes acorda:

A aprobación das actas do Pleno da Corporación das sesións ordinarias celebradas en
datas 7 de outubro de 2010 e 4 de novembro de 2010 e  da sesión extraordinaria de data
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11 de novembro de 2010, coa seguinte corrección da acta de data 4 de novembro de
2010:

No punto de rogos e preguntas, na intervención da concelleira do grupo municipal do
PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, onde di: “que está de acordo co tema da violencia
pero  non  coa  urxencia”  debe  dicir  “que  está  de  acordo  coa  urxencia  da  moción
presentada polo grupo mixto e en contra da violencia,”.

2º.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 01/2011

Dáse conta da proposta da Alcaldía de data 11 de febreiro de 2011 que copiada literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDIA 

ASUNTO: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2011

Visto  o informe da Intervención municipal de 11 de febreiro de 2011 relativo   á fiscalización
do expediente de recoñecemento extraxudicial nº 1/2011 por un importe total de 12730,36 € e
que transcrito di:

“DE INTERVENCION
O CONCELLO PLENO

INFORME DE INTERVENCIÓN (REPARO 2/2011)

ASUNTO: Fiscalización previa  preceptiva do expediente de recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Concello-Pleno  nº 1/2011.

LEXISLACIÓN E NORMATIVA APLICABLE BASICA

-(TRLRFL) artigos 163,173,215 a 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo
que se aproba o Texto Refundido Da Lei Reguladora das Fachendas Locais.
-(RD500/1990) artigos 26.2c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se
desenrola o capítulo primeiro do Título Segundo do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
-(LBRL) artigo 112.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime local.
-(TRRL) artigo 23.1 do Real decreto Lei 781/1986 polo que se aproba o Texto Reundido das
Disposicións vixentes en materia de Réxime local.
Real  Decreto 1496/2003 que regulamenta o deber de expedir factura que corresponde ós
empresarios e profesionais.
-Bases de execución do orzamento do exercicio  2010, prorrogado

ANTECEDENTES

Con data de 11 de febreiro, a Alcaldía propón a aprobación  da relación de gastos co obxeto
de proceder ó seu recoñecemento extraxudicial polo Concello-Pleno ó non ser incluidas no
orzamento do exercicio económico que lle correspondía. O importe total ascende a 12730,36 €.
A relación de gastos é a que se determina na providencia de inicio do expediente.

INFORME
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Primeiro.-Principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios: O artigo 163.5 do
TRLRFL e o artigo 25 do  RD500/1990 refírense ó principio de especialidade cuantitativa dos
créditos orzamentarios no ámbito local. Ditos créditos teñen carácter limitativo e vinculante,
por eso non poden adquirirse compromisos de gasto  por cuantía  superior ó importe dos
créditos autorizados no estado de gastos. A infracción do principio orzamentario penalízase
coa nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e actos administrativos que incurran
na mesma.

Segundo.-Principio de anualidade orzamentaria: O artigo 26 do RD 500/90, que transcribe
casi  literalmente  o artigo  163 do TRLRFL,  refírese  ó  principio  de especialidade temporal,
según o cal con cargo ós créditos do estado de gastos de cada orzamento solo poderán
recoñecerse  obrigas  derivadas  de  adquisicións,  obras,  servicios  e  demáis  prestacións  ou
gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Ainda así,
aplicaránse  ós  créditos  do  orzamento  vixente,  no  momento  do  seu  recoñecemento,  as
seguintes obrigacións:
As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións
con cargo ós Orzamentos Xerais da Entidade.

As  derivadas de compromisos  de  gasto  debidamente  adquiridos  en exercicios  anteriores,
previa incorporación de créditos no suposto establecido no artigo 163.3.

As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do RD 500/90.
Neste último artigo cítase a figura do recoñecemento extraxudicial de crédito.

Terceiro.-Concepto de recoñecemento extraxudicial de créditos: A xurisprudencia do Tribunal
Supremo (Sentencias de 12 de febreiro de 1990, 25 e 8 de outubro de 1986) atenúa o rigor na
aplicación dos principios citados ó contrastarlos coa “Teoría do enriquecimento inxusto”, pola
que “no se puede alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la
ausencia de ciertas formalidades.”

Ademáis debemos ter en conta os principios de confianza lexítima e boa fe que deben presidir
as relacións entre as Administracións Públicas e os cidadáns. Estos principios, que xa foran
recoñecidos pola xurisprudencia contencioso-administrativa, incorporáronse ó dereito positivo
na  Lei  4/99,  que  modifica  parcialmente  a  Lei  30/1992,  de  Réxime  Xurídico  das
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

Do anterior  dedúcese que o nome de  “recoñecemento  extraxudicial  de  crédito”  deriva  da
posibilidade  que  teñen  as  Entidades  Locais  para  proceder  a  recoñecer  aquelas  obrigas
económicas que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non
seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios,
execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a
necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que
serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de
recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.

En todo caso, e aínda cando  da interpretación dos artigos 26.2 c) e 60.2 do RD 500/90 pode
desprenderse que,  previo  recoñecemento  do  Pleno,  poden aplicarse  ó  orzamento  vixente
gastos realizados en exercicios anteriores, debe entenderse, como xa sinalou a Audiencia de
Cuentas de Canarias, que esta excepción  se contempla para  convalidar situacións puntuales
e irregulares e non como posibilidade regulada, na maior parte dos supostos,  para realizar
sistemáticamente  gatos  sin  a  suficiente  consignación  orzamentaria,  debéndose  evitar  no
posible a utilización desta figura controvertida. 
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Con igual claridade se manifesta o Consello de Contas de Galicia no informe de fiscalización
do  Concello  de  Boqueixón  do  ano  2000,  que  tras  considerar  censurable   a  utilización
recurrente  deste  mecanismo  xeneralizando  así  un  procedemento  que  a  lei  prevé  como
excepcional para a protección de terceiros, sinala que:

“….tal excepcionalidad requiere la tramitación de un expediente para casa caso concreto en el
que debería constar un informe o memoria del órgano gestor del gasto en el que se justifique
cuáles  fueron  los  motivos  que   dieron  lugar  a  la  realización  de  gastos  sin  ajustarse  al
procedimiento legalmente  establecido”

Cuarto.-Enriquecemento  inxusto  da  Adminsistración:  A  proposta  pretende  que  o  Concello
recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos
realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración. No
noso dereito ,e a falta dun texto legal que consagre dito principio, foi a xurisprudencia a que
fixo  múltiples  aplicacións  da  idea,  que  pode  por  elo  considerarse  como  doctrina
xurisprudencial. 

Si  finalmente  se  considera  que o  servicio  debe de  ser  abonado polo  concello,  danse os
requisitos para que prospere dita petición, xa que o concello obteria unha ventaxa patrimonial
( servicio executado) e o contratista veríase empobrecido pola ventaxa obtida polo concello e
non existiría causa que xustificase  a merma patrimonial dos terceiros afectados.

Ademais os retrasos no recoñecemento e abono de obrigas  poden dar lugar á reclamación de
xuros de demora, co conseguinte perxuicio económico para o concello.
Non obstante o anterior,  debe  advertirse que nalgún dos casos,  é  o propio proveedor  o
causante directo do recoñecemento extraxudicial na medida en que ´non presenta a  factura
ata meses, ou anos, despois de  prestarse o servicio.

Quinto.-  Competencia:  A  base  23ª  de  BE/10,  prorrogado  referida  ó  recoñecemento
extraxudicial  dos  créditos,  dispón  que  “2.-O  recoñecemento  extraxudicial  de  créditos
corresponderá ó Pleno cando no expediente tramitado ó efecto non se acredite a existencia
de  crédito  disponible  suficiente  nas  partidas  orzamentarias  de  aplicación,  todo  elo  de
conformidade con establecido no artigo 60.2 en relación co artigo 26.1 c) do Real  DECreto
500/1990.”

Nas partidas orzamentarias ás que se imputan os gastos que figuran na proposta de Alcaldía
non   existe  crédito  disponible  para  os  gastos  do  exercicio  anterior,  polo  que  o  órgano
competente  para  o  recoñecemento  extraxudicial  de  crédito  será  o  Pleno  ó  amparo  do
RD500/90 e de conformidade co previsto nas BEO/08, prorrogado.

Tendo en conta que no momento de tramitación do presente expediente o orzamento vixente
é o do exercicio 2010, prorrogado e tal e como se indicara pola ALcaldía no orzamento do
citado exercicio non se consignaron os créditos suficientes para poder facer fronte a eventuais
recoñecementos extraxudiciales.,  polo tanto, e ante a inexistencia de crédito adecuado no
orzamento do exercicio 2010, prorrogado a competencia para a aprobación do expediente lle
corresponde ó Pleno da Corporación.

Sexto.-  Ao  acordarse  a  imputación  destas  obrigas  aos  créditos  do  estado  de  gastos  do
orzamento vixente, o importe dos créditos dispoñibles para atender os gastos do presente
exercicio verase reducido. 

CONCLUSIÓN.-
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A fiscalización desta  intervención  en relación co  presente  expediente  de recoñocemento
extraxudicial 1/11 é de disconformidade e con efectos suspensivos,  debido á inexistencia de
crédito adecuado e suficiente no orzamento do exercicio 2010, prorrogado ó 2011, reiterando,
en todo caso,  a necesidade de  evitar a utilización desta figura controvertida que a lei  prevé
como excepcional.

En todo caso, advertir da necesidade de que posto que se está a imputar gasto do exercicio
anterior ó corrente, deberase efectuar un adecuado control do gasto no exercicio.
Segundo criterio da que suscribe o presente informe, si se acreditase a obrigación do concello
de facer fronte ós gastos descritos, procedería, dado que non existe crédito no orzamento do
presente exercicio para facer fronte ó gasto que se propón, que polo Pleno e baixo a súa
responsabilidade, se procedera a recoñecer extraxudicialmente o crédito a favor dos terceiros
antes relacionados. Non obstante, deben de poñerse de relevo as  consecuencias negativas
derivadas da tramitación deste tipo de expedientes, sendo entre outras:
* Xurídicas:

Co  incumprimento  da  legalidade  aplicable  na  realización  do  gasto  público  e  a  posible
existencia  e  esixencia  de  responsabilidade  de  diversos  tipos  (administrativa,  civil  penal);
debéndose ter especialmente en conta o establecido ó respecto na disposición adicional 5ª da
LCAP referida á responsabilidade das autoridades e do persoal ó servicio das Administracións
Públicas, artigo no que se dispón que:

“1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al
servicio  de  las  Administraciones  Públicas  derivados  de  sus  actuaciones  en  materia  de
contratación  administrativa,  tanto  por  daños  causados  a  particulares  como  a  la  propia
Administración se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley por parte
del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  cuando  mediare  al  menos
negligencia  grave,  constituirá  falta  muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá
conforme a la normativa específica en la materia.”

Así mesmo, no artigo 60 do TRRL disponse que:

“Las  autoridades  y  funcionarios  de  cualquier  orden  que,  por  dolo  o  culpa  o  negligencia,
adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales,  estarán
obligados a indemnizar a la Corporación Local los daños y perjuicios que sean consecuencia
de aquellos,  con independencia de la  responsabilidad penal  o disciplinaria que les pueda
corresponder.”

Con respecto ó indicado, no artigo 78 da LRBRL establécese que:

“1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal
por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se
exigirán  ante  los  tribunales  de  Justicia  competentes  y  se  tramitarán  por  el  procedimiento
ordinario aplicable.

2.  Son responsables  de  los  acuerdos  de  las  Corporaciones  locales  los  miembros  de  las
mismas que los hubieran votado favorablemente.
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1. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembro cuando por
dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos
hubiesen sido indemnizados por aquella.”

No artigo 225.1 do ROF establécese que :

“Las entidades locales podrán instruir expediente, con audiencia del interesado, para declarar
la responsabilidad civil de sus autoridades, miembros, funcionarios y dependientes que, por
dolo o culpa o negligencia graves, hubieren causado daño y perjuicio a la Administración o a
terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por aquella.”

Así mesmo deberase ter en conta o establecido nos artigos 140 a 146 da LXO; no artigo 140
da citada Lei establécese que:

“Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que por dolo, culpa o negligencia graves
adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley estarán
obligados a indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios que sean consecuencia
de aquellos,  con independencia de la  responsabilidad penal  o disciplinaria que les pueda
corresponder.”

* Económico-orzamentario:

Derivado  de  que  os  gastos  corresponden  ós  exercicios  2009  e  2007  que  teñen  a
consideración de pechados cos conseguintes quebrantos económicos á facenda municipal,
distorsionando   o  resultado  orzamentario  real  e  incidindo  negativamente  nas  previsións
orzamentarias,  e  no  equilibrio  orzamentario  real.  En  consecuencia,  a  imputación  destes
gastos de exercicios anteriores ó orzamento  implicarán unha limitación importantísima de
cara a poder recoñecer as obrigas do exercicio corrente.

*Comercial:

Así mesmo deberase ter en conta o quebranto económico causado a diversos proveedores.

Fene, a 11 de febreiro  de 2011.
A Interventora
Asdo: Marta Roca Naveira”

Considerando que no citado informe  poñíase  de manifesto,  entre  outras cuestións,    a
necesidade de que polo concello se procedese  ó recoñecemento e pago dos citados gastos
pois noutro caso estaríase  a producir un enriquecemento inxusto da administración.

Dado  que  os  gastos   ós  que  se  fixo  referencia   corresponden  todas  elas  a  exercicios
anteriores ó presente (exercicios 2007 e 2009),  polo que para proceder á súa aprobación
deberá   procederse  ó  seu  recoñecemento  extraxudicial  de  créditos.  O  nome  de
“recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva da posibilidade que teñen as Entidades Locais
para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda incumprindo a norma de
non  ter  consignación  orzamentaria  ou  de  non  seguir  o  procedemento  de  adxudicación
correspondente,  derivan  de  prestacións  de  servicios,  execución  de  obras  ou  entrega  de
materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións
xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada
teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en
canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.
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En definitiva, a proposta  de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello recoñeza
como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en
anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración. 
Considerando que  tal e como se  puxo de manifesto no informe da intervención municipal no
orzamento do exercicio 2010 non existe crédito adecuado para proceder á imputación destes
gastos o que implica que  ó tratarse de gastos dos exercicios anteriores e sen crédito a
competencia para o recoñecemento extraxudicial de crédito corresponde  ó Concello-Pleno. 

Por  todo o anterior,  esta Alcaldía emite  a seguinte proposta de acordo para que,  previo
dictame da Comisión de FAcenda, polo Concello-Pleno se adopten os seguintes acordos:

1º. Levantamento do reparo nº 2/2011 formulado pola intervención municipal, que consta no
informe  de  data  11/02/2011,  en   aplicación  do  principio  de  enriquecimento  inxusto  da
Administración.

2º  Aproba-lo  recoñecemento  extraxudicial  dos  gastos  relativas  ó  expediente  de
recoñecemento extraxudicial nº 1/11  por un importe total de 12730,36 €.

3º A conseguinte aprobación, e ordenación do pago, da relación dos gastos  con cargo ás
aplicacións orzamentarias de aplicación dacordo co detalle que se adxunta a continuación: 

TERCEIRO CONCEPTO IMPORTE APLIC. ORZ.

Clube Escudería Scratch Fene
Organización do  V Slalom
Scratch Fene o 05/12/2009 2000 341/22792

CPS San Valentín

Alugueres e  prestación  de
servizos   con  motivo  da
xuntanza  de  palilleiras
2007 2447,6 334/22798

Montopalco. Com

Cuberta  de  pista
polideportivo San Valentín,
alugueres  de  mesas,
cadeiras. Para....... 4004,9 334/22798

SC De Transportes Vieiro

Servizos  de  transporte  a
escola  taller:  curso  de
limpeza 1795,46 241/22798

SC De Transportes Vieiro
Servicios  de  transporte
escola taller 1423,1 241/22798

SC De Transportes Vieiro
Servicio  de  transporte  a
Santiago 353,1 341/22792

SC De Transportes Vieiro

Servicio   de  transporte
dende concello a Monfero-
Pila de Leña 214 341/22792

SC De Transportes Vieiro
Servicio  detransporte
actividade sendeirismo 214 341/22792

SC De Transportes Vieiro
Servicio  de  transporte  de
alumnos á casa da cultura 214 334/22798
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SC De Transportes Vieiro
Servicio  de  transporte  de
alumnos á casa da cultura 64,2 334/22798

Fene,11 de febreiro de 2011
O Alcalde acctal.
Asdo.: Iván Puentes Rivera”

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica
de data 17 de febreiro de 2011, que copiado literalmente di:

“1º.- Levantamento do reparo nº 2/2011 formulado pola intervención municipal, que consta no
informe  de  data  11/02/2011,  en   aplicación  do  principio  de  enriquecimento  inxusto  da
Administración.

2º.-  Aproba-lo  recoñecemento  extraxudicial  dos  gastos  relativas  ó  expediente  de
recoñecemento extraxudicial nº 1/11  por un importe total de 12730,36 €.

3º.- A conseguinte aprobación, e ordenación do pago, da relación dos gastos  con cargo ás
aplicacións orzamentarias de aplicación dacordo co detalle que se adxunta a continuación: 

TERCEIRO CONCEPTO IMPORTE APLIC. ORZ.
Clube Escudería Scratch Fene Organización  do V  Slalom

Scratch Fene o 05/12/2009
2000 341/22792

CPS San Valentín Alugueres e  prestación  de
servizos   con  motivo  da
xuntanza  de  palilleiras
2007

2447,6 334/22798

Montopalco. Com Cuberta  de  pista
polideportivo San Valentín,
alugueres  de  mesas,
cadeiras. Para.......

4004,9 334/22798

SC De Transportes Vieiro Servizos  de  transporte  a
escola  taller:  curso  de
limpeza

1795,46 241/22798

SC De Transportes Vieiro Servicios  de  transporte
escola taller

1423,1 241/22798

SC De Transportes Vieiro Servicio  de  transporte  a
Santiago

353,1 341/22792

SC De Transportes Vieiro Servicio   de  transporte
dende concello a Monfero-
Pila de Leña

214 341/22792

SC De Transportes Vieiro Servicio  detransporte
actividade sendeirismo

214 341/22792

SC De Transportes Vieiro Servicio  de  transporte  de
alumnos á casa da cultura

214 334/22798
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SC De Transportes Vieiro Servicio  de  transporte  de
alumnos á casa da cultura

64,2 334/22798

”
Non habendo debate, o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

1º.-  Levantamento  do  reparo  nº  2/2011  formulado  pola  intervención  municipal,  que
consta no informe de data 11/02/2011, en  aplicación do principio de enriquecemento
inxusto da Administración.

2º.-  Aproba-lo  recoñecemento  extraxudicial  dos  gastos  relativas  ó  expediente  de
recoñecemento extraxudicial nº 1/11  por un importe total de 12730,36 €.

3º.-  A conseguinte  aprobación,  e  ordenación do pago,  da relación dos gastos  con
cargo ás aplicacións orzamentarias de aplicación de acordo co detalle que se adxunta a
continuación: 

TERCEIRO CONCEPTO IMPORTE APLIC. ORZ.
Clube  Escudería  Scratch
Fene

Organización  do  V
Slalom  Scratch  Fene  o
05/12/2009

2000 341/22792

CPS San Valentín Alugueres  e   prestación
de servizos  con motivo
da xuntanza de palilleiras
2007

2447,6 334/22798

Montopalco. Com Cuberta  de  pista
polideportivo  San
Valentín,  alugueres  de
mesas,  cadeiras.
Para.......

4004,9 334/22798

SC De Transportes Vieiro Servizos de transporte  a
escola  taller:  curso  de
limpeza

1795,46 241/22798

SC De Transportes Vieiro Servicios  de  transporte
escola taller

1423,1 241/22798

SC De Transportes Vieiro Servicio  de  transporte  a
Santiago

353,1 341/22792

SC De Transportes Vieiro Servicio   de  transporte
dende  concello  a
Monfero-Pila de Leña

214 341/22792

SC De Transportes Vieiro Servicio  detransporte
actividade sendeirismo

214 341/22792

SC De Transportes Vieiro Servicio de transporte de
alumnos  á  casa  da
cultura

214 334/22798

SC De Transportes Vieiro Servicio de transporte de
alumnos  á  casa  da
cultura

64,2 334/22798
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3º.- Moción do grupo municipal do BNG relativa as melloras necesarias no polígono industrial
de Vilar do Colo

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial de
data 25 de febreiro de 2011, que copiado literalmente di:

“1.- Instar ao Alcalde a facer as xestións necesarias para por en funcionamento, no menor
parazo, o Ente de Conservación do Parque empresarial Vilar do Colo.

2.- Impulsar un acordo co Concello de Cabanas na procura da transferencia da Avenida de
ASTANO,  que  une  a  VG  1.2  coa  AC563,  á  Consellería  de  Medioambiente,  Territorio  e
Infraestructuras da Xunta de Galiza así como implicar a AUDASA na mellora da síada da
autoestrada no parque empresarial.

3.-  Que  se  dea  conta  destas  xestión  na  vindeira  Comisión  Informativa  de  Promoción
Económica e Facenda.”

A continuación  pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido manifesta que se alegra de que esta moción veña ao Pleno
e di que foi unha mágoa que non se puidese aprobar no Pleno anterior, xa que se trata dunha
cuestión de pura xestión, que o polígono leva uns anos xa feito e presenta unha situación de
deterioro  polo que o seu grupo presenta esta moción para instar  á  Alcaldía  que faga as
xestións necesarias, no menor prazo posible, para por en marcha o ente de conservación do
polígono, que terá que encargarse do mantemento das zonas comúns do polígono, que hai
catro anos que están aprobados polo Pleno os estatutos deste Ente e é hora de que ese ente
funcione,  para  delimitar  así,  cales  son as  responsabilidades dos  propietarios  respecto  do
mantemento, entre estes os concellos de Fene, Cabanas e a propia SEPES. Di que tamén se
propón no segundo punto da moción que tanto Fene coma Cabanas cheguen a un acordo coa
Xunta de Galicia, para que a avenida de Astano, vial central do polígono que comunica a vía
rápida de Mugardos co vial que vai cara Cabanas para que se transfira a Xunta de Galicia,
para que sexa competente para os amaños e que se ocupe do mantemento deste vial, de
xeito que non estea dividida a titularidade entre os dous Concellos e que tamén propoñen que
a  propia  concesionaria  da  autoestrada  mellore  a  saída  que  ten  o  polígono  e  asuma  o
mantemento da saída en Vilar do Colo, xa que se pasa por unha avenida que presenta moitas
deficiencias.

De seguido intervén o sr.  alcalde para dicir  que o voto do seu grupo vai  ser  favorable á
moción, polo dito na Comisión Informativa,  xa que se tratan de dúas cuestións nas que o
goberno municipal leva traballando estes catro anos, que no Pleno do mes pasado, pensando
que se ía tratar por vía de urxencia, se lles deu unha copia aos grupos políticos de dous
escritos remitidos pola súa parte ao director xeral de estradas do anterior e deste goberno da
Xunta de Galicia, que tamén lles trasladaron, por escrito e verbalmente, tanto ao conselleiro
de Territorio,  Medio Ambiente e Infraestruturas coma ao delegado da Xunta de Galicia,  a
vontade de Fene xunto ao Concello de Cabanas, para que a avenida de Astano do Polígono
Vilar do Colo sexa asumida pola Xunta de Galicia. Di respecto do ente de conservación que o
Concello, coma un propietario máis que é do polígono, leva traballando tempo para poder
impulsar este ente, que logo de ter conversas case que con todas as partes e logo de dar
pasos adiante e atrás, espera que en pouco tempo comece a funcionar, agora que hai un
grupo de persoas dispostas a facerse cargo deste ente e que tampouco se pode dicir que o
ente non estea en funcionamento porque o Concello estivese mirando para outro lado. Di que
coma son dúas cuestións que comparten van votar a favor da moción.
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Rematado o debate, o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

1.-  Instar ao Alcalde a facer as xestións necesarias para por en funcionamento,  no
menor parazo, o Ente de Conservación do Parque empresarial Vilar do Colo.

2.- Impulsar un acordo co Concello de Cabanas na procura da transferencia da Avenida
de ASTANO, que une a VG 1.2 coa AC563, á Consellería de Medioambiente, Territorio e
Infraestructuras da Xunta de Galiza así como implicar a AUDASA na mellora da síada da
autoestrada no parque empresarial.

3.- Que se dea conta destas xestión na vindeira Comisión Informativa de Promoción
Económica e Facenda.

4º.- Moción do grupo municipal do BNG sobre a aplicación do “Decreto do carbón”

Dáse conta da moción do grupo municipal do BNG sobre a aplicación do “Decreto do carbón”
de data 22 de febreiro de 2011, que copiada literalmente di:

“Manuel  Polo  Gundín,  portavoz  do  GM  do  BNG  no  Concello  de  Fene,  ao  abeiro  da
lexislación vixente presenta a seguinte;

MOCIÓN SOBRE A APLICACIÓN DO “DECRETO DO CARBÓN”

Os contidos do R. Decreto polo que se crea o procedimento de resolución de restriccións por
garantía de subministro – socialmente coñecido como “Decreto do Carbón” - leva provocado
unha forte controversias, tanto polo seu impacto na estratexia enerxética do Estado Español,
como  tamén  polas  súas  previsíbeis  repercusións  nos  consumidores  e  na  situación  das
comarcas mineiras.

No que respecta aos dous primeiros apartados, a aposta pola xeración eléctrica a partir do
denominado “carbón autóctono” - altamente contaminante – resulta claramente contraditoria
cos obxectivos de reducir as emisións de CO2 e favorecer o desenvolvimento das enerxías
limpas e sostíbeis, racionalizando os custos do sector eléctrico.

A propia “Comisión Nacional da Comepetencia” advertira que coa aplicación deste decreto
podería  xerarse  un  importante  encarecimento  do  prezo  da  electricidade  nos  mercados
maioristas,  coa  conseguinte  repercusión  nos  consumidores.  Unha  situación,  por  certo,
asumida polo propio goberno do estado como unha das razóns da suba do recibo da luz que
tivemos que asumir desde comezos deste ano.

Pero  ademáis,  a  decisión  de  priorizar  o  “carbón  autóctono”  vai  afectar  gravemente  á
actividade económica das centrais térmicas como as situadas en As Pontes e Meirama, que
tiñan apostado pola utilización de carbón importado por mor do progresivo esgotamento dos
xacementos  mineiros  próximos  ás  centrais,  máis  tamén  pola  reducción  de  emisións  que
produce o uso de carbón de importanción e os menores custos económicos. Agora, estas
centrais , logo de facer grandes investimentos para adaptar as súas instalacións, vén a súa
actividade  futura  ameazada,  co  conseguinte  impacto  nunhas  comarcas  altamente
dependentes desta actividade económica. 

A necesaria aposta polo desenvolvimento integral  e  sostíbel  das comarcas mineiras debe
acometerse,  por  unha  banda,  sen  comprometer  o  deseño  dunha  estratexia  enerxética
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coerente e, por outro, asegurando unha igualdade de trato para todas; para o que cúmpre ter
en conta as súas características distintas. Pois ben, sobre este asunto, hai poucos días o
propio  Goberno  do  Estado  recoñecía  que  o  R.  Decreto   repercutirá  negativamente   nas
centrais térmicas de As Pontes e Meirama afirmando explicitamente que  “pode supór unha
redución da produción, pero non o seu peche”.

Con estes antecedentes,  o pasado dia 4 de Febreiro  celebrábase unha reunión da Mesa
Estatal  do  Carbón,  na  que  se  acordaba  o  desenvolvemento  de  toda  a  normativa  legal
necesaria para a aplicación efectiva do Decerto do Carbón para o que, segundo o Ministerio
de  Industria,  só  quedaría  que a  Xunta  de  Galiza  retirase  o  recurso  interposto  perante  o
Tribulan de Luxemburgo. 

Esta actitude por parte do goberno do estado – que fala de solidariedade ao par que deixa ao
pairo, máis unha vez, os intereses galegos – pretende ademáis orquestrar unha campaña de
presión política para que, en definitiva, Galiza renuncie a defender o normal funcionamento
das  centrais  térmicas  de  As  Pontes  e  Meirama;  aceitando  pasivamente  a  súa  prática
paralización,  a  cambio  dunhas  presuntas  compensacións  coa  entrada  no  futuro  Plan  do
Carbón.

Neste sentido, partindo da defensa do noso direito a producir; e asumindo tamén o carácter
estratéxico que o sector enerxético representa para o presente e o futuro da nosa comarca –
tanto no ámbito económico como na defensa dos postos de traballo – propomos ao pleno da
corporación a adopción dos seguintes:

ACORDOS

1º.- Instar ao gobernos do Estado e ao da Xunta a iniciar unha negociación política, fora do
ámbito xudicial, sobre da base dos seguintes principios:

1.1.-  Necesidade  de  revisar  os  contidos  do  Real  Decreto  1221/2010  -coñecido  como  do
Carbón- para evitar os graves perxuízos que a súa tramitación e posterior aplicación ten e terá
na producción das centrais térmicas alimentadas con carbón de importación e ea economía
das comarcas onde están implantadas. Dita revisión deberá resultar na distribución de forma
equitativa da reducción na producción que conlevará a cota reservada ao «carbón nacional»,
entre todas as tecnoloxías de xeración, coa excepción das renovábeis, e non só nas centrais
térmicas alimentadas polo carbón de importación e as de ciclo combinado.

1.2.-  Como compensación dos efectos negativos que terá a aplicación do RD 1221/2010,
aínda coa modificación enunciada no punto 1.1, Galiza recibirá a totalidade dos fondos do
Plan Miner 2006-2012 asinados ate a data e  pendentes de transferir, e, no caso de acordarse
a aplicación dun novo Plan Miner a partires do 2012, este deberá ser de aplicación, en todos
os seus efectos, nas comarcas minerias galegas.

1.3.- A chamada Comisión de Seguimento deberá modificar a súa finalidade e composición,
de tal xeito que o seu obxectivo será o de materializar o sinalado nos puntos 1.1 e 1.2, coa
plena participación, con voz e voto, da Xunta, organizacións sindicais máis representativas no
sector enerxético galego e grupos políticos con representación no Parlamento Galego.

2º.- O concello de Fene manifesta o seu apoio ás iniciativas e mobilizacións que se leven a
cabo contra do Decreto do Carbón e na defensa do dereito e producir e a traballar"
3º.- Dar traslado do presente acordo aos Presidentes dos gobernos do Estado e da Xunta, e
ás/aos deputadas/os e ás/aos senadoras/es galegas/os no Congreso e no Senado.
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Fene 22 de febreiro de 2011

O portavoz
Manuel Polo Gundín”

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Organización e Seguridade de
data 28 de febreiro de 2011, que copiado literalmente di:

“1º.- Instar ao gobernos do Estado e ao da Xunta a iniciar unha negociación política, fora do
ámbito xudicial, sobre da base dos seguintes principios:

1.1.-  Necesidade  de  revisar  os  contidos  do  Real  Decreto  1221/2010  -coñecido  como  do
Carbón- para evitar os graves perxuízos que a súa tramitación e posterior aplicación ten e terá
na producción das centrais térmicas alimentadas con carbón de importación e ea economía
das comarcas onde están implantadas. Dita revisión deberá resultar na distribución de forma
equitativa da reducción na producción que conlevará a cota reservada ao “carbón nacional”,
entre todas as tecnoloxías de xeración, coa excepción das renovábeis, e non só nas centrais
térmicas alimentadas polo carbón de importación e as de ciclo combinado.

1.2.-  Como compensación dos efectos negativos que terá a aplicación do RD 1221/2010,
aínda coa modificación enunciada no punto 1.1, Galiza recibirá a totalidade dos fondos do
Plan Miner 2006-2012 asinados ate a data e  pendentes de transferir, e, no caso de acordarse
a aplicación dun novo Plan Miner a partires do 2012, este deberá ser de aplicación, en todos
os seus efectos, nas comarcas minerias galegas.

1.3.- A chamada Comisión de Seguimento deberá modificar a súa finalidade e composición,
de tal xeito que o seu obxectivo será o de materializar o sinalado nos puntos 1.1 e 1.2, coa
plena participación, con voz e voto, da Xunta, organizacións sindicais máis representativas no
sector enerxético galego e grupos políticos con representación no Parlamento Galego.

2º.- O concello de Fene manifesta o seu apoio ás iniciativas e mobilizacións que se leven a
cabo contra do Decreto do Carbón e na defensa do dereito e producir e a traballar.

3º.- Dar traslado do presente acordo aos Presidentes dos gobernos do Estado e da Xunta, e
ás/aos deputadas/os e ás/aos senadoras/es galegas/os no Congreso e no Senado.”

A continuación  pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido manifesta que todo o mundo sabe que o chamado Decreto
do carbón ven a limitar a produción eléctrica nas centrais de carbón galegas, tanto na de
Cerceda coma a das Pontes, que o Decreto xa está en vigor, a pesar do recurso vía xudicial
presentado pola Xunta de Galicia polo que propoñen os seguintes acordos, pasando a dar
lectura da parte dispositiva do ditame.

Prosegue a dicir o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, que para eles é
decepcionante  ver  que  sexan  cuestións  políticas,  de  novo,  as  que  produzan  efectos  tan
negativos na economía da comarca, semellantes ás que vetaron a produción de barcos en
Astano, que se trata de decisións políticas e non técnicas que determinan quen ten que parar
de producir,  neste caso Endesa As Pontes e Cerceda, que estas decisións, para eles, se
teñen que negociar no ámbito político e que é decepcionante ver que as forzas políticas non
teñen un comportamento por igual, que se comportan dun xeito distinto aquí que en Madrid,
defendendo distintos  intereses,  que  o  BNG non vai  asumir  o  quedarse  quieto  ante  outra
decisión política que afecta a uns tres mil  postos de traballo directos e indirectos, que na
comarca xa hai unha taxa de paro elevado, que na comarca xa hai preto  duns dezanove mil
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parados segundo a última enquisa, preto de mil catrocentos desempregados en Fene, a pesar
de ter máis dun trinta por cento da poboación xubilada ou prexubilidada, é dicir, que se está
nunha situación na que os sectores produtivos non dan para máis, e todas as medidas e
reformas que se están a tomar están a demostrar que non están producindo ningún efecto
positivo e que decisións políticas coma esta provocan o incremento de efectos negativos nos
sectores  produtivos,  que  este  é  o  sentido  da  moción,  que se está  ante  a  inminencia  da
aplicación do Decreto, que eles defenden a solidariedade cos demais territorios pero reclaman
a mesma solidariedade para os galegos, que os demais tamén teñen que defender os seus
postos de traballo e a súa actividade industrial pero non en detrimento total das Pontes e de
Cerceda, con outras connotacións que poden ter cos ciclos combinados de gas.

De  seguido  intervén  o  sr.  alcalde  para  dicir  que  ao  seu  grupo  lle  gustaría  aportar  unha
emenda, que eles basicamente están de acordo co contido da mesma, pero que propoñen
incluír unha emenda que, xa foi pactada polos grupos municipais do Concello das Pontes
cando se debateu esta mesma moción, que sería introducir ao final do punto 1.1 que “De non
ser posible isto, a redución na produción se faría en función da carga contaminante que aporte
á atmosfera cada tecnoloxía”. Di que con isto se consegue que se non se pode distribuír entre
todas elas,  polo menos,  que se reduza máis a tecnoloxía que máis contamine en vez de
reducir a que menos contamine.

A continuación  pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín  quen,  unha  vez  concedido  manifesta  que  acepta  a  emenda,  a  pesar  de  que
descoñece se se pode facer así, se hai marxe real para que as Pontes ou Cerceda cheguen a
producir algo, que en todo caso aceptan a emenda.

Rematado o debate, o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda introducir a emenda do grupo municipal do PSOE ao ditame
favorable da Comisión Informativa de Organización e Seguridade de data 28 de febreiro de
2011.

De seguido pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Galego
Feal quen, unha vez concedido di que o Decreto do carbón xa se debateu varias veces no
Pleno e xa se ten aprobado algunha moción, que non hai nada novo enriba da mesa, que só
quere lembrar e reiterar que a Xunta de Galicia ten presentado un recurso contra este Decreto
e que é vontade da Xunta seguir adiante e espera que teña un bo desenlace. Di que na
Comisión xa votaron a favor desta moción e van seguir mantendo o sentido do voto.

Seguidamente pide o uso da palabra o voceiro do grupo mixto Manuel  Sánchez Martínez
quen, unha vez concedido di que quere facer algunhas aclaracións respecto dalgúns temas,
que cando se fala de contaminación hai que ter en conta que é un problema global e mundial,
que  non  serve  de  nada  que  non se  contamine  ou  que  se  contamine  menos  aquí  se  se
contamina máis noutros sitios, e pon coma exemplo o caso da minaría de Estados Unidos. Di
que nas Pontes quedaron moitas toneladas de carbón sen extraer, baixo a auga e noutros
sitios  e  que  Endesa  foi  quen  tomou  a  decisión  de  cambiar,  en  base  a  uns  intereses  e
especulacións,  de  queimar  carbón nacional  a  queimar  carbón de  exportación,  que  foi  un
debate que non interesou a ninguén, pero que xeraría tamén o mantemento de postos de
traballo. Di que a Comisión da Competencia manifestou que se podían encarecer os prezos,
que isto  non é por  culpa do Decreto,  xa que as eléctricas deste país  poñen o prezo da
electricidade onde queren, que a última central que entra a producir é a que fixa o prezo da
electricidade e  que as  centrais  hidráulicas,  que xa  están máis  que amortizadas,  e  cando
entran a producir ademais hai que ter en conta que teñen uns custes moi pequenos e que son
todo  beneficios,  que  nin  que  dicir  das  centrais  nucleares,  que  foron  pagadas  polo  pobo
español e agora, se lles fai un regalo, a maiores, ao aumentarlles a vida dez anos, e aí é onde
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están os prezos. Di que España é o país das burbullas, que hai catro ou cinco anos chegou a
burbulla  dos ciclos combinados,  que se construíron ciclos  demais  e  isto  tamén axuda ao
problema, que a enerxía que se produce en España con carbón é dun nove por cento e o
problema que hai non é por culpa do carbón, se non que é por culpa, primeiro, da gran crise
que  hai  e,  segundo,  pola  superprodución  que  se  fixo  con  sistemas  coma  os  dos  ciclos
combinados. Di que xa o ten dito, que o Decreto do carbón no seu conxunto foi favorable para
Galicia, para As Pontes e para España, que se queren que estas plantas funcionen se teñen
que decidir e pechar as nucleares. Que respecto do punto primeiro da moción di que cando se
piden estas negociacións as habería que ter iniciadas antes, que as eléctricas retiveron o
Decreto para conseguir o que querían, que houbo xente que defendeu isto con boa intención
pero  tamén  está  seguro  que  outra  xente  estaba  e  está  ao  servizo  das  eléctricas  para
conseguir a situación actual, que os prexudicados son os traballadores, que son os que lle
preocupan a el, que as eléctricas xa conseguiron a suba dos prezos da electricidade e agora
de segundas a prolongación da vida das nucleares por dez ou doce anos e así, coma non van
quitar o carbón. Di respecto do punto un punto dous que lle parece ben, que a partir do ano
dous mil doce haberá que asinar un Decreto. Que respecto da creación dunha Comisión de
seguimento di que hai que ter en conta quen a vai participar nela, pois son afectadas moitas
Comunidades Autónomas,  sindicatos e o goberno central,  di  que o resto dos puntos  non
presentan problemas e remata a súa intervención dicindo que se vai abster.

De seguido intervén o sr. alcalde para dicir que dende o grupo municipal do PSOE van votar a
favor desta moción, que entenden que o Decreto do carbón ten sido positivo para a comarca
no  conxunto  de  axudas  económicas  para  a  reindustrialización,  que  se  ten  traducido  na
comarca de Ferrolterra e na comarca do Eume, que entenden tamén a protección que se
poida facer dos produtos nacionais, entre eles o carbón, e sendo coma é unha protección
durante  un  período  de  tempo  determinado,  en  tanto  e  canto  non  se  pechan  as  minas
nacionais, que a opción de futuro é o carbón internacional e a térmica das Pontes, que non
son  futuro  as  térmicas  que  queiman carbón  nacional,  que  para  que esta  transición  sexa
menos traumática se establece este período de tempo,  e  que hai  vías de solucións para
lesionar  o  menos  posible  ás  expectativas  de  futuro  de  Endesa  As  Pontes  e  que  as
expectativas de futuro das térmicas en Galicia as teñen que explorar, e o seu deber ademais é
reclamalo e por iso van votar a favor desta moción.

A continuación  pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido di que presentan unha moción moi concreta que afecta a
aspectos moi concretos, que fan referencia á modificación do Decreto do Carbón que afecta
directamente á central de As Pontes e de Cerceda, que cando o voceiro de EU se refire a
persoas que poden defender os intereses das eléctricas di que el so coñece a políticos que
acaban de fichar polas eléctricas, Felipe González e Jose María Aznar. Di que eles coma
organización política, non defenden nin comparten a política enerxética que se levou a cabo
no Estado español nos últimos trinta anos, que non comparten o modelo, as privatizacións de
empresas públicas ou o incremento dun cen por cen nos últimos anos, pero si que din que na
mesa ten que estar a Xunta de Galicia, xa que as comunidades autónomas terán que sentarse
co ministro e defender os seus intereses e dicir o mesmo xa sexa aquí ou en Madrid, di que
hai que ter coherencia, cousa que non tiveron nin o PP nin o PSOE mentres que o BNG
sempre dixo o mesmo, aquí e alí. Di que se liberalizou a enerxía, nese modelo que eles non
comparten, pero se fixo por intereses, para repartir beneficios e para subir os recibos e logo
se regulamentou para prexudicar a algunhas centrais concretas e, dende este punto de vista,
eles non poden facer un debate xenérico cando se está a debater un punto concreto, sobre
unha medida concreta que prexudica concretamente a centos de traballadores da comarca de
Ferrolterra e da comarca da Coruña, que eles defenden o dereito a producir, máis alá de que
non compartan o modelo de produción enerxética, xa que a planificación tan horrorosa que
tiveron os distintos gobernos estatais están a dar unha produción enerxética mala, ineficiente
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e cara, con problemas no verán cando sube a demanda eléctrica, e pide que, aínda que sexa
a través de empresas privadas, se produza electricidade en Galicia, que neste sentido esta
medida é moi concreta, para que distribuír a capacidade de produción, que o que se poda
producir ten que ser igual para todos, e aí é onde ten que intervir o Estado e ten que ser igual
para todos, exceptuando o tema das renovables que teñen que ir por diante e ter moita máis
liberdade.

Seguidamente pide o uso da palabra o voceiro do grupo mixto Manuel  Sánchez Martínez
quen, unha vez concedido di que se están interesados en que haxa postos de traballo en
Galicia di que a solución de futuro non é nin o carbón nin os ciclos combinados, virán por as
enerxías renovables, que todo o demais é unha contradición.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  favorable  da
Comisión  Informativa  de  Organización  e  Seguridade  de  data  28  de  febreiro  de  2011,
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Dezaseis (16), (dos sres/as Puentes Rivera, López Rodríguez, Silvar Canosa,
García Balado, Lourido González, Rodríguez Carballeira, Rey Sampayo, Polo Gundín, Couto
Seijido,  Roca Requeijo, Vigo López, Pico Sanmartín, Galego Feal,  Bértoa Puente, Fornos
Corral e Franco Casal).

Votos en contra: Ningún. 

Abstencións: Un (1), (dos sr. Sánchez Martínez).

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1º.- Instar ao gobernos do Estado e ao da Xunta a iniciar unha negociación política, fora
do ámbito xudicial, sobre da base dos seguintes principios:

1.1.- Necesidade de revisar os contidos do Real Decreto 1221/2010 -coñecido como do
Carbón- para evitar os graves prexuízos que a súa tramitación e posterior aplicación
ten e terá na produción das centrais térmicas alimentadas con carbón de importación e
ea economía das comarcas onde están implantadas. Dita revisión deberá resultar na
distribución  de  forma  equitativa  da  redución  na  produción  que  conlevará  a  cota
reservada ao “carbón nacional”, entre todas as tecnoloxías de xeración, coa excepción
das renovábeis, e non só nas centrais térmicas alimentadas polo carbón de importación
e as de ciclo combinado. De non ser posible isto, a redución na produción se faría en
función da carga contaminante que aporte á atmosfera cada tecnoloxía.

1.2.- Como compensación dos efectos negativos que terá a aplicación do RD 1221/2010,
aínda coa modificación enunciada no punto 1.1, Galiza recibirá a totalidade dos fondos
do Plan Miner 2006-2012 asinados ate a data e  pendentes de transferir, e, no caso de
acordarse a aplicación dun novo Plan Miner a partires do 2012,  este deberá ser de
aplicación, en todos os seus efectos, nas comarcas minerías galegas.

1.3.-  A  chamada  Comisión  de  Seguimento  deberá  modificar  a  súa  finalidade  e
composición, de tal xeito que o seu obxectivo será o de materializar o sinalado nos
puntos 1.1  e  1.2,  coa  plena  participación,  con voz  e  voto,  da  Xunta,  organizacións
sindicais  máis  representativas  no  sector  enerxético  galego  e  grupos  políticos  con
representación no Parlamento Galego.

16 de 26



2º.- O concello de Fene manifesta o seu apoio ás iniciativas e mobilizacións que se
leven a cabo contra  do Decreto do Carbón e na defensa do dereito e producir  e  a
traballar.

3º.-  Dar traslado do presente acordo aos Presidentes dos gobernos do Estado e da
Xunta,  e  ás/aos  deputadas/os  e  ás/aos  senadoras/es  galegas/os  no  Congreso e  no
Senado.

5º.- Acordo en relación co Día Internacional da Muller Traballadora

Dáse  conta  da  proposta  da  presidenta  da  Comisión  Informativa  de  Dinamización  Social,
Benestar e Igualdade de data 21 de febreiro de 2011, que copiada literalmente di:

“MANIFESTO CÓ MOTIVO DO 8 DE MARZO DE 2011

As  mulleres,  forza  esencial  para  saír  da  crise,  "Conmemoramos  un  ano  máis  o  Día
Internacional da Muller nun contexto difícil, pero cheo de esperanza. E para que iso aconteza,
será  fundamental  contar  coa  forza,  coa  determinación,  coa  sabedoría  e  co  poder  das
mulleres. 

Nestes  momentos  de  crise  do  Estado  de  Benestar  é  máis  necesario  que  nunca  que
reflexionemos sobre a maneira de conseguir un modelo social más igualitario, máis produtivo
e eficiente, que conleve a disolución das desigualdades entre homes e mulleres. Temos que
tecer unha nova rede de políticas sociais máis acordes coa realidade social das mulleres na
nosa actual  sociedade,  e deseñar un novo catálogo de políticas públicas que xeren máis
benestar  social  e  máis  emprego,  sen  renunciar  á  cohesión  social  e  que  reduza  os
desequilibrios entre mulleres e homes.

E podemos facelo co orgullo e a confianza de alcanzar, como sociedade, as maiores cotas de
Igualdade –política, lexislativa, social- na historia do noso país. As leis e Plans aprobados -a
Lei contra a Violencia de Xénero, o Plan Concilia, a Lei de Igualdade, a Lei de Saúde Sexual e
Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo,  a modificación do Código Civil  en
materia  de  Separación  e  Divorcio,  o  Plan  contra  a  Trata  de  seres  humanos  con  fins  de
explotación  sexual-  son,  en  se  mesmos,  instrumentos  extraordinariamente  valiosos  e
positivos, que nos permiten encarar o momento actual en mellores condicións que nunca.

Logramos o recoñecemento “formal” da participación das mulleres en igualdade e en todos os
ámbitos,  pero  a  realidade  é  testana  e  seguimos  arrastrando  un  grande  desequilibrio  na
participación e na toma de decisións. A responsabilidade do privado segue sendo nosa e, se
non logramos que os homes se conciencien e compartan as responsabilidades familiares, as
mulleres seguiremos estando en clara desvantaxe. Porque a igualdade “real e efectiva” pasa
pola incorporación das mulleres a un emprego de calidade nas mesmas condicións que os
homes, e elo esixe un reparto igualitario da esfera do privado, dos asuntos domésticos e dos
coidados. Só cunha verdadeira corresponsabilidade entre homes e mulleres se equilibrarán
realmente as oportunidades para elas.

A corresponsabilidade no privado e o empoderamento no público son os instrumentos que nos
permitirán  remover  positivamente  as  estruturas  sociais  condicionadas  pola  mentalidade
machista.

As mulleres son a forza vital e imprescindible para que o noso país recupere os seu benestar
económico,  político  e  social.  A  súa  incorporación  ao  mercado  laboral  en  igualdade  de
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condicións é fundamental  para mellorar a calidade da nosa produtividade, e dotarnos dun
crecemento económico máis eficiente e sostible. Para elo es necesario seguir mantendo as
medidas  de  incremento  da igualdade no  acceso das  mulleres  ao  emprego,  na  igualdade
salarial,  na  corresponsabilidade  e  conciliación  da  vida  laboral  e  familiar  para  homes  e
mulleres. Por razóns de Xustiza, pero tamén de eficacia.

Esquecer o potencial e a forza da incorporación laboral das mulleres a un mercado de traballo
estable e de calidade, é conducir  as reformas emprendidas ao fracaso máis absoluto e á
ruptura da cohesión social.

Pero debe ser unha loita colectiva. E o conxunto da sociedade, mulleres e homes, o que debe
tomar as rendas da transformación deste país non só para saír da crise actual, senón para
protexernos e evitar que dita crise volva a repetirse nun futuro. Para elo é necesario que a
corresponsabilidade da vida persoal, laboral e familiar convértase na pedra angular do novo
modelo social, laboral e económico do noso país.

Neste  8  de  marzo,  dende  o  Concello  de  Fene queremos  recoñecer  o  valor  da  loita  das
mulleres pola Igualdade -tal vez, a transformación de máis importante calado levada a cabo
no noso país nas últimas décadas- , e facer un chamamento para traballar todos e todas
solidariamente por un mundo mellor, máis xusto e máis igualitario.

Por  todo  isto,  os  grupos  políticos  municipais  de  Fene  propoñen  ao  Pleno,  para  a  súa
aprobación se procede, a seguinte

PROPOSTA

Dende o eido municipal, faise necesario:

1. Incorporar a perspectiva de xénero ás políticas activas de emprego que se desenvolven a
nivel local.

2. Repensar os horarios, apostando pola flexibilidade nos servizos públicos, a harmonización
dos  tempos  escolares  e  unha  racionalización  dos  horarios  comerciais  para  que  sexan
compatibles coa conciliación da vida profesional e persoal de mulleres e homes.

3. Estender a rede de servizos de atención aos menores de 0 a 3 anos e ás persoas en
situación de dependencia, así como a ampliación de horarios de escolas infantís e centros de
día para persoas maiores e persoas con discapacidade.

4. Fomentar  a posta en marcha de proxectos de apertura para os centros escolares co fin de
atender as necesidades de conciliación das familias de cada centro, segundo as demandas
familiares. Se desenvolverán os servizos de almorzo, comedor e actividades extraescolares
necesarias para a conciliación no período lectivo. Do mesmo xeito, garantiremos  a posta a
disposición das familias de servizos de atención infantil de carácter lúdico durante os períodos
de vacacións escolares.

5. Reforzar os programas de Servizo de Axuda a Domicilio e Tele Asistencia para a atención
das persoa sen situación de dependencia, maiores, familias en risco de exclusión e persoas
con  discapacidade,  promovendo  a  creación  de  emprego  feminino  e  a  actividade
emprendedora  das  mulleres  neste  sector,  á  vez  que  se  potencia  a  conciliación  da  vida
familiar, laboral e persoal.
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6. Dende os servizos de orientación, formación e intermediación municipais para o emprego,
se fomentarán Programas Estratéxicos de Promoción da Igualdade de Oportunidades nas
empresas. De acordo ca Lei de Contratos do Sector Público, se incorporarán, na adxudicación
de contratos públicos, cláusulas que permitan valorar positivamente ás empresas socialmente
responsables ca igualdade.

7.  Estimular  as  iniciativas  emprendedoras  das  mulleres  e  o  fornecemento  das  redes  de
mulleres empresarias, a través de axudas económicas (subvencións e micro-créditos). Neste
contexto, e dende as políticas locais, incentivaremos o acceso das mulleres ás tecnoloxías da
información e o coñecemento, porque isto terá importantes efectos económicos e sociais.

8.  Impulsar  a loita  contra  a feminización da exclusión social,  adecuando a  resposta e os
recursos  dos  Servizos  Sociais  ás  diferentes  necesidades  dos  colectivos  de  mulleres  en
situación ou risco de exclusión e estimulando o acceso aos recursos educativos, sociais e
económicos.

Fene, 21 de febreiro de 2011
A presidenta da Comisión Informativa de Dinamización Social, Benestar e Igualdade
Carmen Silvar Canosa”

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Dinamización Social, Benestar e
Igualdade de data 24 de febreiro de 2011, que copiado literalmente di:

“1. Incorporar a perspectiva de xénero ás políticas activas de emprego que se desenvolven a
nivel local.

2. Repensar os horarios, apostando pola flexibilidade nos servizos públicos, a harmonización
dos  tempos  escolares  e  unha  racionalización  dos  horarios  comerciais  para  que  sexan
compatibles coa conciliación da vida profesional e persoal de mulleres e homes.

3. Estender a rede de servizos de atención aos menores de 0 a 3 anos e ás persoas en
situación de dependencia, así como a ampliación de horarios de escolas infantís e centros de
día para persoas maiores e persoas con discapacidade.

4. Fomentar  a posta en marcha de proxectos de apertura para os centros escolares co fin de
atender as necesidades de conciliación das familias de cada centro, segundo as demandas
familiares. Se desenvolverán os servizos de almorzo, comedor e actividades extraescolares
necesarias para a conciliación no período lectivo. Do mesmo xeito, garantiremos  a posta a
disposición das familias de servizos de atención infantil de carácter lúdico durante os períodos
de vacacións escolares.

5. Reforzar os programas de Servizo de Axuda a Domicilio e Tele Asistencia para a atención
das persoa sen situación de dependencia, maiores, familias en risco de exclusión e persoas
con  discapacidade,  promovendo  a  creación  de  emprego  feminino  e  a  actividade
emprendedora  das  mulleres  neste  sector,  á  vez  que  se  potencia  a  conciliación  da  vida
familiar, laboral e persoal.

6. Dende os servizos de orientación, formación e intermediación municipais para o emprego,
se fomentarán Programas Estratéxicos de Promoción da Igualdade de Oportunidades nas
empresas. De acordo ca Lei de Contratos do Sector Público, se incorporarán, na adxudicación
de contratos públicos, cláusulas que permitan valorar positivamente ás empresas socialmente
responsables ca igualdade.
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7.  Estimular  as  iniciativas  emprendedoras  das  mulleres  e  o  fornecemento  das  redes  de
mulleres empresarias, a través de axudas económicas (subvencións e micro-créditos). Neste
contexto, e dende as políticas locais, incentivaremos o acceso das mulleres ás tecnoloxías da
información e o coñecemento, porque isto terá importantes efectos económicos e sociais.

8.  Impulsar  a loita  contra  a feminización da exclusión social,  adecuando a  resposta e os
recursos  dos  Servizos  Sociais  ás  diferentes  necesidades  dos  colectivos  de  mulleres  en
situación ou risco de exclusión e estimulando o acceso aos recursos educativos, sociais e
económicos.”

Non habendo debate, o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros, acorda:

1.  Incorporar  a  perspectiva  de  xénero  ás  políticas  activas  de  emprego  que  se
desenvolven a nivel local.

2.  Repensar  os  horarios,  apostando  pola  flexibilidade  nos  servizos  públicos,  a
harmonización dos tempos escolares e unha racionalización dos horarios comerciais
para que sexan compatibles coa conciliación da vida profesional e persoal de mulleres
e homes.

3. Estender a rede de servizos de atención aos menores de 0 a 3 anos e ás persoas en
situación de dependencia,  así  como a ampliación de horarios de escolas  infantís  e
centros de día para persoas maiores e persoas con discapacidade.

4. Fomentar  a posta en marcha de proxectos de apertura para os centros escolares co
fin de atender as necesidades de conciliación das familias de cada centro, segundo as
demandas familiares. Se desenvolverán os servizos de almorzo, comedor e actividades
extraescolares  necesarias  para  a  conciliación  no  período  lectivo.  Do  mesmo  xeito,
garantiremos  a posta a disposición das familias de servizos de atención infantil de
carácter lúdico durante os períodos de vacacións escolares.

5. Reforzar os programas de Servizo de Axuda a Domicilio e Tele Asistencia para a
atención  das  persoa  sen  situación  de  dependencia,  maiores,  familias  en  risco  de
exclusión e persoas con discapacidade, promovendo a creación de emprego feminino e
a  actividade  emprendedora  das  mulleres  neste  sector,  á  vez  que  se  potencia  a
conciliación da vida familiar, laboral e persoal.

6.  Dende os servizos de orientación,  formación e  intermediación municipais  para  o
emprego,  se  fomentarán  Programas  Estratéxicos  de  Promoción  da  Igualdade  de
Oportunidades nas  empresas. De acordo ca Lei de Contratos do Sector Público, se
incorporarán, na adxudicación de contratos públicos, cláusulas que permitan valorar
positivamente ás empresas socialmente responsables ca igualdade.

7. Estimular as iniciativas emprendedoras das mulleres e o fornecemento das redes de
mulleres empresarias, a través de axudas económicas (subvencións e micro-créditos).
Neste contexto, e dende as políticas locais, incentivaremos o acceso das mulleres ás
tecnoloxías  da  información  e  o  coñecemento,  porque  isto  terá  importantes  efectos
económicos e sociais.

8. Impulsar a loita contra a feminización da exclusión social, adecuando a resposta e os
recursos dos Servizos Sociais ás diferentes necesidades dos colectivos de mulleres en
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situación  ou  risco  de  exclusión  e  estimulando  o  acceso  aos  recursos  educativos,
sociais e económicos.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 994 de 21 de decembro ata
o número 1043 de data 30 de decembro de 2010 e dende o número 1 de 3 de xaneiro ata o
número 25 de 19 de xaneiro de 2011.

A continuación intervén o sr. alcalde para dicir que neste punto da orde do día detectouse un
erro material no número e datas das resolucións da Alcaldía a dar conta, que debería ser
coma segue: 

1º.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 26/2011 de 20 de xaneiro
ata o número 97/2011 de 9 de febreiro de 2011.

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a  número 26/2011 de 20 de
xaneiro ata o número 97/2011 de 9 de febreiro de 2011, manifestando o sr. alcalde-presidente
que estiveron a disposición dos distintos grupos na Secretaría do Concello, e así consta no
expediente.

2º.- Mocións.

Non hai ningunha.

3º.- Rogos e preguntas.

Neste momento abandona a sesión o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Galego Feal.

A continuación  pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido manifesta que quere facer varios rogos. Roga para que
cumpran os acordos co persoal, concretamente o da equiparación da Policía. Roga respecto
da publicidade estática que teñen os comerciantes de Fene dende hai moitos anos segundo
contratos  que están  caducados,  polo  que rogan que se  retire  esa  publicidade,  xa  que o
Ministerio de Fomento os está advertindo de que poden ser multados caso de non a retirar,
que non obstante a retirada lle corresponde ao Concello. Roga que comecen as obras do
Muro de contención das Chancas, que están nun plan do ano dous mil sete, anunciado en
diversas ocasións o seu comezo, que está licitado e descoñecen porque non está comezada
esta obra, asunto polo que pregunta ao mesmo tempo. Roga tamén para que o POS 2007 dea
comezo antes das eleccións, para que polo menos, se poida avanzar no POS 2008, 2009 e
2010, que tamén queren aproveitar para dicir que o POS 2011 foi aprobado polo Pleno da
Deputación o pasado día dezaoito e Fene era o único Concello ao que lle faltaban cinco
documentos por entregar, que non levaban nin memoria, que eles teñen a esperanza de que
no próximo mandato non se chegue ao ano dous mil quince sen executar o POS 2011, polo
que rogan que de aquí a maio axilicen, primeiro a contratación das obras do ano dous mil
sete, que xa se poden facer, que inicien o procedemento das posteriores e que cumprimenten
a documentación do ano dous mil once. Roga tamén para que se inclúa a escola infantil no
Consello escolar municipal ou cando menos que se leve a modificación do Consello escolar á
Comisión. Tamén queren rogar que se controlen os distintos vertidos e escombreiras que hai
en distintos puntos do Concello, concretamente teñen localizados algúns, un preto do Casino

21 de 26



de Perlío, outro no contorno do campo de fútbol dos Pinares, ou no Polígono Industrial, así
coma no camiño forestal dos Casais ao propio Polígono e noutros puntos do Concello onde
lles consta que os hai. Nesta mesma liña rogan para que se retiren coches abandonados que
levan  meses,  incluso  anos,  en  distintas  zonas  urbanas  do  Concello.  Rogan para  que  se
cumpran os acordos plenarios, concretamente aquel no que se declarou non grato a unha
serie de persoas, entre eles o Presidente do Goberno e o deputado pola provincia da Coruña,
Xabier Carro, así mesmo roga que non se faga un uso partidista da institución municipal, xa
que se recibiu aquí a un deputado que este Pleno declarou non grato e ao presidente de
Navantia, que dende o punto de vista do BNG, ningún destas dúas persoas teñen actuado
coma persoas que fagan digno o seu cargo, que actúan habitualmente coma antigalegos e
antifeneses no que é a defensa dos postos de traballo no Concello de Fene e nesta comarca,
que para eles non é de recibo que veña o presidente de Navantia e ese deputado, ambos os
dous do PSOE, e que se faga un uso partidario  do Concello,  sen avisar  a ningún grupo
municipal e que se fixo con todo descaro, para especular se en Navantia se van facer bateas
flotantes ou muíños de vento, mentres que neste Concello hai miles de persoas en paro, polo
que rogan que non se fagan este tipo de actos.

Prosegue,  o  voceiro  do  grupo  municipal  do  BNG,  Manuel  Polo  Gundín,  preguntando  se
ademais de enfrontarse á Xunta de Galicia respecto do asunto do Vieiro hai algún avance ou
algunha perspectiva de arranxar este tema, xa que dende o último Pleno o único que se
arranxou foi o de incluír aquela factura no recoñecemento extraxudicial.

A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  a  concelleira  Inés  Roca  Requeijo,  quen  unha  vez
concedido, di que quere preguntarlle á concelleira de Medio Ambiente respecto da nova que
saíu hoxe no xornal en relación á entrega de composteiros, cando hai cinco días na Comisión
Informativa de vinte e cinco de febreiro non se deu conta disto, que ao BNG lle parece unha
falla de respecto dende o punto de vista que foi o BNG o que impulsou o compostaxe caseira
neste  Concello,  polo  que  pregunta  tamén que  criterios  foron  os  que  se  seguiron  para  a
adxudicación deses trinta composteiros que se entregaron onte na Casa do Concello. Tamén
quere rogar ao concelleiro de Obras e Servizos en relación cos rogos feitos por ela no Pleno
de sete de outubro, segundo constan na acta daquela sesión, respecto do arranxo do camiño
do  cruceiro  de  Maniños  e  polo  escrito  presentado  por  unha  comunidade  de  veciños  da
avenida das Pías, que estes asuntos pasaron de rogo a pregunta no Pleno de novembro e
que foron contestados polo concelleiro de Obras e Servizos no sentido de que se intentarían
arranxar o máis axiña posible,  polo que di  que hoxe estes dous asuntos aínda están sen
arranxo, di que os grupos municipais están representando aos veciños e veciñas e que non se
lles  está  a  facer  caso  ningún,  nin  nas  Comisións,  nin  nos  Plenos,  nin  as  solicitudes
presentadas por rexistro  e que hai  moitos veciños e veciñas que teñen os seus camiños
intransitables, que non os vai enumerar pero que pasan os meses e seguen exactamente
igual, polo que pregunta que escusas se van poñer agora, se dende outubro ata marzo non
son quen de facer dúas cousas, polo que lle roga que non lle tome o pelo aos veciños e
veciñas de Fene.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Edgar Antonio Vigo López, quen unha vez
concedido, roga respecto das obras da EDAR, que a estrada da Palma se amañe a partir da
ponte, e tamén roga para que se amañe o alumeado público da estrada da Palma e o camiño
que vai cara ao campo de fútbol de Maniños e tamén na Armada.

A continuación intervén o sr. alcalde para dicir que toman nota dos rogos, pero quere facer
unha aclaración sobre o rogo de arranxo na estrada da Palma e di que se fose o presidente
da Xunta de Galicia podería responderlle, que xa sabe que este asunto foi rogado en varias
ocasión e que el lle contestou que lle trasladaron, noutras tantas ocasións, á Xunta de Galicia
estas peticións, para que se amañase este treito de estrada,  que mesmo o martes desta
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semana,  estiveron  reunidos cos  responsables  da  obra  que lles  dixeron  que se  ía  dar  un
tratamento  igual  que  o  resto  da  estrada,  que  se  reporía  o  carril  e  que  se  faría  á  maior
brevidade posible e tan axiña teñan a maquinaria para o facer. Respecto da pregunta sobre a
obra do Muro das Chancas di que o Concello ten adxudicada a obra, asinado o contrato e o
único que falla é a aprobación do Plan de Seguridade e Saúde, que lle foi requirida unha
corrección á empresa, que está pendente de a presentar e que logo da súa presentación,
unha vez emendado o Plan o Concello o poderá aprobar, e se comezarán os traballos. No
tocante ao tema do Vieiro,  respecto do Pleno pasado o que fixo o goberno municipal  foi
solicitar, segundo o acordado, unha xuntanza urxente coa Xunta de Galicia, co conselleiro ou
o director xeral de Transportes e di que non houbo resposta, que o Vieiro lles dixo que estes
días  pasados  se  celebrou  asemblea  para  a  disolución  da  cooperativa,  que  polo  tanto  a
perspectiva non é boa, se non todo o contrario, que o que poden facer é estar ao lado do
Vieiro para o que precisen e seguir a insistir na Xunta de Galicia, xa que entende que se a
Xunta  decidise  rectificar,  está  seguro  de  que  sería  refacer  o  tema  da  cooperativa.  Que
respecto do rogo das persoas declaradas non gratas por este Pleno, a proposta do BNG e do
PP, di que se trata dun acordo plenario no que se decidiu declarar persoas non gratas a
Miguel Sebastián, Pepe Blanco, Miguel Carro e outros, que xa dixo naquela sesión que para
el  se  tomou  a  decisión  de  declarar  persoas  non  gratas  a  estas  persoas  facendo  unha
interpretación absolutamente partidista e di que, tanto BNG coma PP, son moi libres de non
acudir aos actos, recibilos, darlles as costas e demais, pero el, coma alcalde de Fene, xa sexa
presidente do goberno, Mariano Rajoy ou Zapatero, e xa sexa ministro de Fomento quen
sexa, o día que queiran vir a Fene os vai recibir e atender, e aínda máis coma veu o ministro
de Fomento, ministro que di que é o que máis cartos ten investido en Fene e aínda así se lle
declarou persoa non grata,  que veu para  comprometer  oito millóns de euros na base de
salvamento marítimo de Vilar do Colo, dous millóns e medio de euros do peche da vía e dos
pasos  elevados  na  estación  de  Perlío  e  do  Cruceiro,  que  en  definitiva  para  atender  e
solucionar demandas deste Concello, polo que di que cada vez que o ministro Blanco chame
á porta do Concello el estará na Alcaldía para o recibir e sentarse con el, que respecto do
presidente de Navantia di que este é novo no cargo, que leva menos dun mes e que aínda
non lle  deu tempo a  facer  nada en contra de Fene,  que el  entende que Fene é un dos
Concellos que ten un dos estaleiros máis importantes de Navantia e pensa que a súa obriga
coma alcalde,  se  se  nomea un  novo  presidente  de  Navantia  é  recibilo  e  presentarlle  as
demandas do Concello, que lembra unha moción a proposta dos Comités de empresa de
Navantia Fene e Navantia Ferrol, que foi pactada entre todos os grupos políticos e que foi
aprobada en Pleno, que viña a dicir que se lle trasladase ao presidente de Navantia aqueles
acordos recollidos, polo que el se reunirá co presidente de Navantia aquí ou en Madrid, e lle
explicará o que ten Fene e as súas necesidades, o que pensa o Comité de empresa e o que
pensa o Concello, que entende que é a súa obriga coma alcalde, que logo os demais grupos
políticos decidirán o que queren facer se ven a Fene algún destes cargos políticos e que se
mañá viñese o presidente do goberno a Fene faría de igual xeito, que o recibiría.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira de Medio Ambiente, Amalia García Balado,
quen  unha  vez  concedido  resposta  respecto  do  composteiros  dicindo  que  informou  no
Comisión do mes de xaneiro, que non volveu informar na de marzo para non ser pesada con
este tema, que o criterio foi o mesmo que o que se seguiu no ano dous mil oito, se colleu a
listaxe  da  xente  que  estaba  en  espera  e  se  adxudicaron  os  trinta  composteiros  que  se
repartiron,  que o único que variou respecto do ano dous mil  oito é que este ano viñeron
subvencionados ao cen por cento pola consellería de Medio Ambiente.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira do grupo municipal  do PP,  Rocío Aurora
Bértoa Puente quen unha vez concedido di  que o Partido Popular subscribe totalmente a
verbas da concelleira  Inés Roca Requeijo en canto á ineficacia deste grupo de goberno. Di
que quere preguntarlle á concelleira de Medio Ambiente respecto das pedras da mediana das
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Pías, que se é consciente de que se están caendo todas e que tamén debe recordarlle que
hai unha moción aquí aprobada para non gastar máis cartos nela, polo que lle pregunta que
ten pensado facer con isto. Respecto das obras do paso do tren no túnel de Perlío di que van
moi ben e pregunta cando se van comezar as obras na parte de abaixo onde a estación do
tren. Pregúntalle tamén á concelleira de Cultura e Deportes o custe concreto dos folletos que
se ven estes días polo Concello respecto das escolas municipais e pregúntalle se pensa que
os veciños de Fene non coñecen as escolas municipais. Di que lamenta ter que preguntar no
Pleno respecto de cousas coma a marquesiña das Pías,  que se lles  contestou en varias
Comisións e incluso neste Pleno que estaba arranxada e reitera que non está arranxada.
Respecto do camiño do Regueiro preguntan cando se pensa volver instalar o lavadoiro que
estaba incluído no POL 2004. O seu grupo quere saber tamén, en relación co derrubamento
que ten río en Perlío, á altura das casas verdes, que tamén foi preguntado neste Pleno e
contestado que se ía instar á Xunta xa que ese era un tema competencia de Augas de Galicia,
polo que pregunta si xa foi instado á Xunta e roga para que se arranxe canto antes, xa que hai
moitos problemas coincidindo coas entradas e saídas dos colexios. Pregunta tamén o motivo
polo que non se concede o vado ao garaxe do edificio do Perla e en relación con ese edificio
tamén queren saber si xa se escriturou a cesión ao Concello e, caso contrario, cal é o motivo
e  roga  para  que  se  axilicen  estes  temas.  Respecto  dos  voluminosos,  di  que  teñen
coñecemento de que a empresa encargada de recollelos non o fai as noites dos martes aos
mércores e así hai paisaxes, coma o da avenida Marqués de Figueroa, sobre todo á altura do
Aturuxo, onde se concentran bastantes voluminosos, polo que pregunta por esta situación.
Pregúntalle ao concelleiro de Facenda cando vai contestar as propostas presentadas polo
Partido Popular relativas aos orzamentos e sobre a obra do Valado, que xa saben que está
recepcionada a  obra  en  canto  ao  saneamento,  pero  queren  saber  porque non funciona..
Pregúntalle ao concelleiro de Seguridade se sabe que en Fene se está a multar por malos
estacionamentos  con  distintas  sancións  económicas,  xa  que  vehículos  estacionados  nos
mesmos sitios estanse a multar con sancións de noventa ou douscentos euros, polo que roga
que lle poña solución. Pregúntalle ao sr. alcalde polo dito na última Comisión pola concelleira
de Medio Ambiente, que ten previsto a plantación de camelias no parque de Vilanova e que
non  considera  que  isto  se  teña  feito  antes  do  vinte  e  nove  de  marzo,  polo  que  quere
preguntarlle cando ten previsto inaugurar este parque..

A continuación intervén o sr. alcalde para responder que o parque lineal do río Cádavo é unha
prioridade que levan todos os grupos políticos nos seus programas electorais e o parque de
Vilanova, que é un tramo máis do parque lineal do río Cádavo, inaugurarase cando estea
preparado  e  rematado  con  todos  os  traballos  que  se  poden  facer  alí,  que  tamén  quere
desmentir a nova que publicou o PP nos xornais de que non se van malgastar cartos ningúns
no parque de Vilanova coa plantación de camelias, que estas van ser doadas polos veciños,
con custe cero para o Concello e plantadas polo persoal municipal, que tamén terá un gasto
cero. Di que respecto dos pasos do tren na Estación e na Torre di que se trata de obras que
supoñen dous millóns e medio, que por contra, en Vilanova se fala de tres veces menos, polo
non se pode cualificar de obra faraónica, prosigue dicindo que se vai contratar a obra con
estas dúas actuacións, que se executará primeiro un e logo outro, pero dentro da mesma
adxudicación, que polo dito por ADIF se executará primeiro a pasarela do Cruceiro e logo o
paso soterrado, que será así por motivos de seguridade e para poder manter un paso seguro
durante a obra. Respecto dos folletos das escolas municipais de Fene manifesta que quere
responder en calidade de presidente do Consello escolar e desta Corporación e di que os
folletos se fixeron a instancia do Consello escolar, a petición unánime do Consello escolar
municipal, coa petición maioritaria, xa que o PP se abstivo, dos grupos municipais, que no
Pleno de xaneiro se votou unha moción que contiña facer unha campaña no mes de marzo e
a promoción dos centros de ensino públicos do Concello de Fene, que o que fixeron é cumprir
un acordo plenario e un acordo co Consello escolar municipal, que el pensa que os veciños de
Fene  saben  cales  son  as  escolas  municipais,  pero  tamén  pensa  que  debe  cumprir  os
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mandatos do Consello escolar e do Pleno e cree que, aínda sabendo as escolas que hai no
Concello de Fene entende, e por iso votaron neste sentido, que non está de máis que o
Concello  promocionen  os  seus  centros,  os  servizos  que  hai,  os  horarios  que  teñen,  os
teléfonos para se comunicar con eles, as datas para a matriculación para o ano que ven e
demais, que para nada pensa que sexa un gasto excesivo. Resposta respecto da ribeira do
río Cádavo en Perlío dicindo que á Xunta de Galicia se lle transmitiu en dúas ocasións, unha
logo dun episodio de choivas importantes, para poder amañar e reconstruír a ribeira do río, e
outra que consistía nunha proposta para abrir o río entre as vivendas sindicais e as casas
verdes de Astano, unha proposta de dous centos mil  euros, e nesta proposta ía tamén o
arranxo desa ribeira, que a Xunta de Galicia lles respondeu que tiñan que estudar se iso ía
favorecer que fluíse a auga e que se evitasen as inundacións, que esta demanda non foi
atendida, que a Xunta sabe coma está a situación, que é competencia de Augas de Galicia e
que se este non actúa, terá o Concello que gastar os cartos coma sempre e facer alí unha
escollera, obra que entende que non debía ter que pagar o Concello e si Augas de Galicia.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro de Obras e Servizos, José Antonio López
Rodríguez, quen unha vez concedido, resposta respecto do lavadoiro que polo que fose alí
había unha pedra catalogada, que o houbo que desfacer e que eles intentaron arranxar aquilo
poñendo  outro  lavadoiro,  di  que  houbo unha reclamación  patrimonial  e,  en  tanto  non  se
resolva  e  non  se  saiba  se  o  terreo  é  público  ou  privado,  non  se  vai  repoñer.  Resposta
respecto dos voluminosos que a recollida se fai ao longo do mércores, todo o día, non a noite
do martes ao mércores, que incluso cando non chega este tempo, tamén se están a facer
recollidas o xoves pola mañá. Respecto do saneamento do Balado, ata onde el sabe, Fenosa
deu corrente a semana pasada, que era o que faltaba por facer.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira de Medio Ambiente, Amalia García Balado,
quen unha vez concedido manifesta respecto da pregunta da mediana das Pías que teñen
pedido á Demarcación de Estradas permiso para arranxar a mediana outra vez, que lembra
que nun Pleno lle dixeron que non se gastase máis na mediana, que non sabe se arranxala ou
deixala coma está, pero que se trata da entrada ao pobo de Fene. Respecto da marquesiña
das Pías di que leva arranxada dous meses.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro de Facenda, Manuel Ángel Rodríguez
Carballeira quen, unha vez concedido resposta sobre a pregunta do edificio dicindo que o dito
edificio foi feito en base a un convenio co Concello que non se executou ben, que calquera
licenza que se conceda ten que haber a cesión e correspondente escritura pública, que isto
era obrigatorio facelo, e neste caso o goberno anterior non o fixo así e o goberno actual vese
na  tesitura  de  ter  que  facelo,  que  o  problema xurde  do  propio  convenio,  que  recolle  un
aparcamento privado e enriba deste unha praza pública, que é do que hai que facer a cesión
e agora se atopan cun problema interpretativo, que os xestores da comunidade fixeron unha
proposta para facer a cesión e isto ten que ser interpretado polos servizos xurídicos para
poder aceptar a proposta, que é o punto no que se está agora. Respecto do vado do edificio di
que toma nota por se ten que ver con algo disto. Respecto dos orzamentos di que o goberno
municipal fixo unha consulta con todos os grupos, que hai unhas propostas concretas e que
ao longo desta semana o goberno non ten ningún problema en concertar entrevistas para
tratar o tema e que están moi interesados en acadar un acordo para que os orzamentos saian
canto antes.

A  continuación  pide  o  uso da palabra  o  concelleiro  de Seguridade  Cidadá,  Juan Manuel
Lourido  González,  quen  unha  vez  concedido  resposta  que  non  recibiu  ningunha  queixa
respecto das sancións por estacionamento, que en todo caso pensa que as infraccións están
lexisladas, non obstante se informará do asunto e lle pasará a información ao Grupo Popular.
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Seguidamente pide o uso da palabra o voceiro do grupo mixto Manuel  Sánchez Martínez
quen, unha vez concedido pregunta cando está previsto inaugurar a rede wifi, tamén pregunta
sobre os orzamentos e roga que se celebren reunións canto antes para pactalos. Pregúntalle
ao sr. alcalde en relación a unha nova que lle sorprendeu que se refería ao soterramento da
praza de San Salvador, xa que dada a actual situación de crise quere saber cómo se pretende
financiar esta obra. Roga que se faga unha limpeza das marquesiñas.

A continuación resposta o sr. alcalde respecto do soterramento da praza de San Salvador di
que nas propostas que se estudan cara a nova redacción do PXOM hai unha proposta que xa
contemplou algunha vez que é a de soterrar o tráfico no cruce de Fene e gañar a superficie
para uso peonil, que incluso existía un proxecto para cambiar a igrexa de sitio, que en todo
caso esa obra non a vai facer o Concello de Fene, por falla de orzamento, nin entende que
sexa o Concello ten que gastar os cartos, que outra cousa é que se pode estudar de cara á
elaboración do plan e, que no caso de facerse a obra, corresponderíalle a Fomento coma
titular da estrada, que non é máis que unha proposta de estudo a incluír no plan de urbanismo
e di que non é este o momento debido á crise económica, pero que os plans de urbanismo
teñen unha vixencia longa e que pode ser que dentro de quince ou vinte anos se puidera
facer, pero que insiste que non  é urxente nin prioritaria. Di respecto á obra da rede wifi que os
traballos se están a facer estes días, que non lembra exactamente a data prevista para a súa
finalización, que pode ser para finais de mes ou principios do mes que ven, xa que a obra ten
oito semanas de prazo de execución, que se se completa antes do vinte e oito de marzo a
inaugurarán e que, caso contrario, se poñerá en servizo e quedará a disposición dos veciños
e veciñas para usala, que incluso se está a mirar a alta no Comisión Internacional do Mercado
das Telecomunicacións  para  operar  e  que tan  axiña  coma estea  solucionado,  se  poderá
operar coa rede dende todas as parroquias do Concello.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro de Facenda, Manuel Ángel Rodríguez
Carballeira quen, unha vez concedido resposta sobre os orzamentos dicindo basicamente o
dito antes, que para a semana que ven haberá xuntanzas para ver a liquidación do orzamento
pasado, do que se dará conta no vindeiro Pleno.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 19:26 horas
do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo isto a presente acta, do que eu, secretario,
dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente

O secretario,

Iván Puentes Rivera Jesús Tallón García
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