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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 6 DE XUÑO DE 
2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:07 horas do 
día 6 de xuño de 2013, baixo a presidencia do sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro Galego 
Feal, 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:

Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco Casal, 
dona Juana Barro Couto, don José Andrés Serantes Painceiras, don Iván Puentes Rivera, don Antón 
Lois  Noceda  Carballo,  dona  Amalia  García  Balado,  dona  María  Carmen Silvar  Canosa,  don José 
Antonio López Rodríguez, don Juventino José Trigo Rey, dona Rita María Couto Seijido, don Manuel 
Polo Gundín,  dona Inés Roca Requeijo,  don Justo Martínez Ardá e dona María Carmen Martínez 
Rodríguez.

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

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

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 02/05/2013

Queda aprobada a acta coa seguinte rectificación posta de manifesto polo concelleiro don Antón Lois 
Noceda Carballo :no punto oitavo da orde do día no rogo formulado polo concelleiro don Antón Lois 
Noceda Carballo onde di “debería facerse algo mellor, porque había pouca luz” pasa a dicir “debería 
facerse algo mellor, porque había moita luz”.

2.  Dación  de  conta  das  Resolucións  da  Alcaldía  dende  o  número  número  395/2013 á 
582/2013

Os concelleiros danse por informados.

Fai unha intervención o voceiro do BNG, don Manuel Polo Gundín, que o método de anticipo de gasto 
que se fai no convenio de colaboración aprobado pola resolución 511/2013 sexa aplicado a outras 
subvencións, fundamentalmente ás das entidades, dada a situación económica actual, xa que moitos 
provedores non atenden as actividades se non se lles paga no momento.

3.  Dación  de  conta  do  informe  conxunto  de  intervención  e  tesourería  regulado  na  lei 
15/2010 do 5 de xullo, relativo ao primeiro trimestre do ano 2013

Os concelleiros danse por informados.

4. Aprobación, se procede, da proposta relativa á taxa por ocupación de terreos de uso público 
con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa 

Consta no expediente a seguinte proposta da alcaldía ditaminada favorablemente con 2 votos a favor 
do grupo municipal do PP, e 4 abstencións (1 do grupo municipal PSOE, 2 do grupo municipal do 
BNG e 1 do grupo municipal mixto na Comisión Informativa de Facenda,  Promoción Económica, 
Formación e Emprego do Concello de Fene:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Logo de ver o informe técnico económico que obra no expediente así como o Informe emitido pola 
Intervención Municipal segundo o cal o proxecto de ordenanza fiscal se axusta á normativa vixente

Observados uns erros no texto da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de 
uso público por mesas e cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade 
lucrativa que se transcribiu como Anexo á proposta de alcaldía do 20 de maio do 2013, consistentes 
na duplicidade do artigo 3 (que se conten no artigo 5.1)  e a inclusión do período temporal ano á vez 
que trimestre no computo das tarifas, proponse a emenda do Anexo da proposta de alcaldía do 20 de 
maio do 2013 que quedaría redactada como segue: 

ANEXO

ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos 
artigos 15 a  19  do  texto  refundido  da  Lei  Reguladora das Facendas  Locais,  aprobado  por  Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa por ocupación de terreos 
de uso público con mesas, cadeiras, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa, 
que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, que atende ao previsto no artigo 57 do citado RDLex. 
2/2004.

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE.
Constitúe o feito impoñible desta taxa as ocupacións de terreos de uso público local con mesas, 
cadeiras, antucas, toldos, cortaventos, xardineiras, dispositivos de climatización, parasoles, tribunas, 
taboados e outros elementos análogos.

ARTIGO 3. BENEFICIOS FISCAIS.
Non se aplicarán outros beneficios fiscais que os expresamente previstos en normas con rango de lei 
e nos tratados internacionais.

ARTIGO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS.
4.1.  Son  suxeitos  pasivos,  en  concepto  de  contribuíntes,  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  e  as 
entidades  a  que  se  refire  o  artigo  35.4  da  Lei  xeral  tributaria  a  cuxo  favor  se  outorguen  as 
autorizacións e se beneficien ou realicen o aproveitamento especial  do dominio público local, en 
relación a algún dos supostos citados no feito impoñible.

4.2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o 
artigo 42 da Lei xeral tributaria.

4.3. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores 
e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance 
que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

ARTIGO 5. BASE IMPOÑIBLE.
Tomarase como base para determinar o importe da cota tributaria o número de metros cadrados de 
vía  pública  delimitada  polas  mesas,  cadeiras  e  demais  elementos  instalados,  atendendo  á 
zonificación do viario municipal que figura no Anexo da Ordenanza Fiscal Xeral municipal.

ARTIGO 6. TARIFAS.
Os aproveitamentos poden ser anuais ou por trimestres, segundo que a autorización sexa polo ano 
natural ou unha parte deste, respectivamente. 

6.1. Establécense as seguintes tarifas:
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- Para a ocupación da vía pública nas rúas situadas nas zonas 1,2,3: por cada m2 de terreo de uso 
público delimitado con mesas, cadeiras, antucas,  toldos, cortaventos, xardineiras, dispositivos de 
climatización, parasoles, tribunas, taboados e outros elementos análogos, 5,22 €/m2/trimestre.

- Para a ocupación da vía pública nas rúas situadas nas zonas 4,5,6: por cada m2 de terreo de uso 
público delimitado con mesas, cadeiras, antucas,  toldos, cortaventos, xardineiras, dispositivos de 
climatización, parasoles, tribunas, taboados e outros elementos análogos, 1,25 €/m2/trimestre.

- Para a ocupación da vía pública nas rúas situadas nas zonas 7 e 8: por cada m2 de terreo de uso 
público delimitado con mesas, cadeiras, antucas,  toldos, cortaventos, xardineiras, dispositivos de 
climatización, parasoles, tribunas, taboados e outros elementos análogos, 0,41 €/m2/trimestre.

6.2.- Para a aplicación deste artigo terase en conta o seguinte:

a) Se como consecuencia da colocación de toldos, marquesiñas, separadores  e outros elementos 
auxiliares se delimita unha superficie maior á ocupada por mesas e cadeiras, tomarase aquela como 
base de cálculo.

b) Se o número de metros cadrados no fose enteiro, redondearase por exceso para obter a superficie 
ocupada.

c)  As  tarifas  prorratearanse  por  trimestres  redondeándose por  exceso  no  caso  de autorizacións 
inferiores  ó  ano  natural  ou,  no  caso  de  autorizacións  anuais,  no  referente  ó  primeiro  ano  da 
autorización concedida.

ARTIGO 7. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO DA TAXA.
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír:

1)  Tratándose  da  autorización  de  novos  aproveitamentos  da  vía  pública,  cando  se  inicie  o 
aproveitamento especial.  

2)  Tratándose  de  aproveitamentos  xa  existentes,  tendo  en  conta  a  prórroga  tácita  da  súa 
autorización establecida na Ordenanza reguladora de terrazas, o devengo prodúcese o 1 de xaneiro 
de cada ano.

ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIÓN.
1.-  As  persoas  ou  Entidades  interesadas  na  autorización  de  aproveitamentos  regulados  nesta 
ordenanza,  deberán  solicitar  previamente  a  correspondente  licenza  declarando  a  superficie  do 
aproveitamento a utilizar en m2, ós efectos da presente ordenanza.

2.- Para o caso de que o dominio público efectivamente ocupado exceda do autorizado por licenza, 
practicarase  unha  liquidación  provisional  complementaria  sen  prexuízo  doutras  actuacións  que 
correspondan.

3.-  Tratándose  de  novas  autorizacións  de  aproveitamento  do  dominio  público,  procederase  a 
practicar liquidación unha vez autorizada ou concedida a ocupación de vía pública.

4.-  Tratándose  de  autorizacións  de  aproveitamentos  xa  autorizados  e  prorrogados  tacitamente 
conforme á  Ordenanza  reguladora  de  terrazas,  unha  vez notificada a  liquidación  de alta,  serán 
incorporados a un Padrón Fiscal, que conterá os datos necesarios para a correcta xestión da taxa. As 
liquidacións  anuais  sucesivas,  e  prazos  de  ingreso,  notificaranse  de  xeito  colectivo,  mediante 
anuncios no Boletín Oficial da Provincia.

5.-  As  cotas  devengadas  e  non  satisfeitas  en  período  voluntario  de  cobranza,  esixiranse  polo 
procedemento de prema.

6.-  A  presentación  da  baixa  deberá  ser  comunicada  ó  Concello  producindo  efectos  a  partir  do 
primeiro día do seguinte período impositivo, isto é, o 1 de xaneiro do ano seguinte. 
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7.- As variacións á baixa dos m2 de ocupación autorizados deberán ser comunicadas ó Concello 
producindo efectos a partir do primeiro día do seguinte período impositivo, isto é, o 1 de xaneiro do 
ano seguinte. 

ARTIGO 9. INGRESO
O pagamento da taxa regulada nesta ordenanza realizarase:

a) Nas liquidacións de contraído previo, nas entidades financeiras onde establecese o Concello na 
notificación da liquidación efectuada.

b) Nas liquidacións por recibo ou censo, nas datas e entidades financeiras ou oficinas que se sinalen 
no edito de exposición pública do censo.

ARTIGO 10. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS.
Para a cualificación das infraccións tributarias, así como das sancións que a elas corresponden en 
cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e na Ordenanza 
xeral de xestión.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA
A partir da entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza reguladora da 
taxa por  ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas,  taboados e outros 
elementos análogos con finalidade lucrativa, que fora aprobada polo Pleno do Concello en sesión 
celebrada o día 21 de novembro de 2006.

DISPOSICIÓN FINAL.
A presente ordenanza, que consta de dez artigos, unha disposición derrogatoria e unha disposición 
final, foi aprobada polo Pleno na sesión realizada o…..  de………….. do 2013, entrará en vigor o e 
aplicarase mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación.”

O alcalde deixa o asunto sobre a mesa para un mellor estudo do prezo por m2, da interpretación dos 
períodos de cobro e da posibilidade de abonar a taxa con carácter cuatrimestral.
Di que a súa idea é convocar unha comisión informativa extraordinaria para o asunto e mesmo un 
pleno extraordinario.

5. Aprobación, se procede, da moción sobre o mantemento do servizo de rexistro civil nos 
xulgados municipais

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente por 5 votos (3 do grupo 
do PP, 2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto):

“MOCIÓN PARA O MANTEMENTO  DO SERVIZO DE REXISTRO CIVIL NOS XULGADOS MUNICIPAIS".

Os  grupos  políticos  do  PP,  PSOE,  BNG  E  MIXTO  do  Concello  de  Fene  formulan  a  seguinte 
PROPOSICIÓN  para que sexa incluída na Orde do Día a consideración do Pleno da Corporación.

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 

A prevista  reforma do Rexistro  Civil  pon de manifesto a  intención  do Ministerio  de Xustiza  de 
eliminar os Rexistros Civís dos xulgados municipais para pasar a ser competencia dos Rexistros da 
Propiedade. Isto significa poñer importantes trabas á veciñanza para acceder a un servizo que con 
frecuencia utilizan por necesidades ou obrigacións administrativas: solicitudes de trámites diversos 
relacionados con nacementos, filiciación, defunción, matrimonio, etc.

Deste xeito, afastaríase dos pequenos concellos os Rexistros Civís, provocando un trastorno por ter 
que  desprazarse  a  cidades  de  maior  poboación  e  un   prexuízo  económico,   polos  gastos  de 
desprazamento e porque os Rexistros da Propiedade cobrarían por este servizo, vulnerándose así os 
dereitos de gratuidade e de servizo público e universal. 

Este intención de eliminar os Rexistros Civís traerá probablemente a desaparición dos Xulgados de 
Paz  dos  concellos  máis  pequenos,  a  pesar  das  importantes  funcións  que  realizan:  consultas, 
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conciliacións, xuízos de faltas… volvendo producir os mesmos trastornos que  supón a eliminación 
dos Rexistros Civís ademais de saturar outros xulgados polas competencias que veñen realizando os 
Xulgados de Paz de xeito habitual. 

Polo tanto,  a desaparición dos xulgados e rexistros dos concellos pequenos sería un grave prexuízo 
para  a  veciñanza  destes  pobos,   pois  a  través  destes  organismos  resolven   moitas  das  súas 
necesidades, e problemas cotiás  dun xeito fácil  e  próximo, esquecendo así  o  noso  obxectivo  de 
progreso que non é outro que acercar a administración ó cidadán. 

Por todo o anterior exposto, os grupos políticos do Concello de Fene,   PROPOÑEN  ao Pleno da 
Corporación  a adopción do seguinte 

ACORDO:

PRIMEIRO:  Instar  á  Xunta   de  Galicia  para  que  demande  do  Goberno  do  Estado  Español  o 
mantemento  do  servizo  de  Rexistro  Civil  nos xulgados  de  todos  os  concellos   para  garantir  os 
dereitos da cidadanía a un servizo universal,  público e gratuíto. 

SEGUNDO: Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galicia,  ao Presidente do 
Goberno do Estado Español e ao Ministro de Xustiza.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que votarán a 
favor da moción.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di que a eliminación do Rexistro Civil  e do Xulgado de Paz vai levar á xente de Fene a ter que 
desprazarse ao Rexistro da Propiedade a Pontedeume para solicitar trámites que son básicos.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que comparte a moción e o dito polo voceiro do BNG.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que di que o seu grupo se remite ao dito en Comisión e anuncia  o voto a favor.

Sometido o asunto a votación foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO: Instar á Xunta  de Galicia para que demande do Goberno do Estado Español o 
mantemento do servizo de Rexistro Civil nos xulgados de todos os concellos  para garantir 
os dereitos da cidadanía a un servizo universal,  público e gratuíto. 

SEGUNDO:  Dar  traslado  do  presente  acordo  ao  Presidente  da  Xunta  de  Galicia,   ao 
Presidente do Goberno do Estado Español e ao Ministro de Xustiza.

6. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG para esixir a retirada da 
LOMCE polo seu carácter centralizador e desgaleguizador

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente por 3 votos a favor (2 
do grupo municipal do BNG e 1 do grupo mixto municipal) e 2 abstencións do grupo municipal do PP:

“MOCIÓN  PARA  EXIXIR  A  RETIRADA  DA  LOMCE  POLO  SEU  CARÁCTER  CENTRALIZADOR  E 
DESGALEGUIZADOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa, significará, de se consagrar, un 
reforzamento de moitas cuestións totalmente negativas para o sistema educativo, que os axentes 
sociais e profesionais levan anos a  denunciar.  Este proxecto presenta un texto que fondamente 
centralizador, clasista e sexista, que mercantiliza a educación e pretende afondar nun modelo moito 
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máis autoritario e antidemocrático. Entres estas eivas, non deixa de ser relevante a falta de diálogo 
social con que se pretende aprobar e desenvolver, sen participación da comunidade educativa, das 
asociacións que representan os diferentes  colectivos  implicados e  con grande oposición  social  e 
política.

Para  alén  doutras  consideracións,  a  LOMCE  representa  un  ataque  frontal  ás  competencias  das 
comunidades  autónomas  e  supón  unha  involución  inadmisíbel  ao  negar  a  realidade  plurilingüe, 
pluricultural e plurinacional do Estado español. Fronte ao dereito de ofrecer o seu propio modelo 
lingüístico atendendo as distintas realidades, a LOMCE elimina a opción da inmersión lingüística, ao 
estabelecer un mínimo de materias nas dúas linguas cooficiais. Por outra parte, dentro dun proxecto 
xerárquico, as materias pasan a clasificarse en diferentes categorías e o galego deixa de ser lingua 
troncal e recibe, desta maneira, unha consideración inferior á da primeira lingua estranxeira. Nesta 
mesma liña, o proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa, recollendo o ideario 
ideolóxico do Partido Popular, esconde baixo a falsidade dunha pretendida liberdade de idioma a 
posibilidade de non estudar en lingua galega, facilitando, con diñeiro público, a escolarización do 
alumnado que así o decidir en centros privados.

Levamos tempo asistindo  a  unha  situación esperpéntica,  por canto  existen  sectores  –políticos  e 
mediáticos– que pretenden trasladar á opinión pública a idea de que o idioma castelán corre perigo 
na Galiza por mor da suposta discriminación a que se ven sometidas as persoas que falan nesta 
lingua. Especialmente grave é que iso aconteza no ámbito educativo, pois está demostrado que sen 
competencia lingüística non pode haber uso lingüístico e, por tanto,  o que esta lexislación pode 
provocar, se se aprobar, é a desaparición do galego ou a súa redución á mínima expresión dentro do 
ámbito  do  ritual  e  ocasionalmente  consentido.  Especialmente  grave  é  a  perda  sistemática  de 
exposición ao galego no ámbito urbano para a etapa infantil, de tal maneira que moitas nenas e 
nenos  que  viven  en  contornos  xa  fondamente  castelanizados  non  obteñen  as  competencias 
reequilibradoras das desigualdades que o ensino debe garantir. De feito, no último estudo realizado 
pola Mesa pola Normalización Lingüística, a respecto da presenza da lingua galega nas aulas de 
ensino infantil das sete cidades galegas, o galego está ausente por completo no 95,04% dos centros. 
Segundo declaran os 282 centros consultados, a suma daqueles que empregan total ou parcialmente 
o galego no ensino de nenos e nenas de 3 a 6 anos non supón máis que un 4,96% do total, isto é, 
14 colexios en todo o país. 

A realidade correspóndese, pois, coa falta de dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes e coa 
exclusión de coñecemento do galego desde as idades máis temperás nun ensino cada vez máis 
castelanizado. O proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa reforza aínda moito 
máis a idea de que os únicos deberes para as administracións públicas fiquen referenciados ao uso 
do castelán. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 
seguinte

ACORDO

1. A retirada do proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa.

2. A esixencia de que a Xunta da Galiza solicite ao goberno do estado a retirada do proxecto de lei 
orgánica para a mellora da calidade educativa, por invadir as súas competencias.

3. A necesidade de que o sistema educativo potencie a diversidade lingüística e fomente a lingua 
propia do noso país, respondendo, desta maneira, ao contexto onde se insire e partindo, por tanto, 
das distintas realidades lingüísticas que caracterizan o Estado español."

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que este asunto 
ten como característica fundamental a de unificar a todo o mundo en contra deste proxecto de lei. Di 
que se trata dun proxecto centralizador, clasista, sexista e mercantilista que afonda nun modelo 
antidemocrático que mesmo suprime as pequenas competencias que tiñan os consellos escolares. En 
relación co idioma galego este proxecto é demoledor, o galego pasa a ser un idioma de segunda 
categoría, igual que os demais idiomas propios doutras Comunidades Autónomas, que pasan a ser 
materias non troncais e estar por detrás das linguas estranxeiras. Tamén se introducen de novo as 
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reválidas que farán empresas externas utilizando certificacións ISO, que porán en tea de xuízo ao 
profesorado que logo de aprobar aos alumnos non pasen dita reválida.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, 
que anuncia que van votar a favor polos motivos expostos publicamente, que se algo ten conseguido 
este ministro de Educación, que o cualifica como o peor da historia, foi unir a toda a comunidade 
educativa en contra desta lei, que non soluciona ningún dos problemas que ten a educación deste 
país senón que afonda neles cun marcado signo partidista, político e confesional.
Prosegue dicindo que esta lei dalle peso á xerarquía católica e doutrinas propias da ideoloxía de 
dereitas do Partido Popular, xa que senón non se entende que se lle dea valor académico á relixión 
católica  eliminando  a  educación  para  a  cidadanía,  unha  asignatura  que  pretendía  educar  na 
igualdade, nos valores constitucionais e democráticos e o europeísmo. Tampouco se entende que 
tente convencer de que é bo o aumento de alumnos por aula e que introduza de novo as reválidas no 
ensino, o que  cualifica coma unha medida ultrafranquista, porque ata Franco eliminou a reválida nos 
últimos tempos da ditadura porque era un sistema eliminatorio e excluínte que deixaba á marxe do 
sistema educativo a aqueles rapaces que tivesen un despiste, quebrando así o seu futuro e as súas 
posibilidades laborais futuras. Sorprende que todos os días o ministro diga que non hai cartos para 
nada, pero esta lei atopa cartos para pagarlle o ensino a catro familias “pijas” de Cataluña que se 
negan a que os  seus fillos  sexan educados en catalán,  o que tamén pasará en Galicia.  Tamén 
sorprende  que  en  Galicia  haxa  cartos  para  que  os  colexios  sexistas  e  machistas  poidan  ser 
financiados con cartos públicos.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que curiosamente esta lei chámase para a mellora da calidade educativa cando devolve á 
educación 40 ou 50 anos atrás. Di que comparte o dito ata agora polos grupos políticos do BNG e 
socialista e anuncia que votará a favor da moción.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que di que o sistema educativo actual dende hai anos non funciona e hai que buscar un cambio con 
unha nova lei que o que busca é unha mellora na calidade educativa. Di que hai un abandono escolar 
dun 25%, rapaces que cada día están menos preparados e iso hai que solucionalo. En relación coa 
relixión, di que se trata dunha materia optativa con esta lei. Respecto das reválidas, di que moitos 
dos que aquí están hoxe pasaron pola selectividade que era un tipo de reválida. O voceiro do BNG 
dixo que se trataba dunha lei clasista e di que esta lei permite modernizar o FP, facer que os rapaces 
saian  máis  preparados,  xa  que  se  dotará  economicamente  o  FP  para  ter  máis  modalidades 
formativas e medios, o que é todo o contrario ao clasismo. Di que hai que buscar unha educación 
máis acorde e que tente solucionar todos os problemas que se ven todos os días. Quizais non é a 
mellor lei e non sabe se será unha lei que perdure, pero está claro que o sistema educativo non 
funciona e o goberno actual ten que buscarlle unha solución. Remata anunciando o voto negativo á 
moción.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di que é unha lei profundamente ideolóxica e non unha lei educativa, o cal é o primeiro que tiña que 
evitar calquera partido que gobernase o Estado.
Di que invade competencias  autonómicas en materia lingüística e pregunta: ¿alguén pode crer que o 
sistema educativo,  coa  lei  actual,  falla  por  ter  unha  lei  mala  ou  falla  polos  recortes  reais  nos 
recursos? O que se ve é que en Europa é que o persoal que sae de aquí ben formado colócase, 
directamente ou logo dun período de prácticas, a traballar en países como Alemaña, Gran Bretaña ou 
Portugal como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas ou no sector da automoción, polo que pregunta, 
¿é un problema do sistema educativo ou do sistema produtivo?
 Prosegue dicindo que en Finlandia o profesorado está formado por aqueles que curricularmente 
teñen  mellor  perfil  profesional  e  quizais  haberá  que  mellorar  o  profesorado  esixindo  máis 
preparación.
Remata dicindo que no fondo é unha lei ideolóxica que non pretende mellorar para nada a calidade 
educativa, senón todo o contrario.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, 
que di que non ten nada en contra do castelán pero semella que o PP o ten en contra do galego. 
Neste país non houbo conflito sociolingüístico pero o PP encargouse de alimentalo e inflalo, de dividir 
a poboación para crear un caldo de cultivo que lle permitise dividir á xente e impoñer unha lei como 
esta. A cuestión é que de non haber cartos para nada pasa a habelos para os fillos de quen queira 
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que os seus fillos estuden exclusivamente en castelán,o que indica que os recortes son, por tanto, 
selectivos.
Respecto  da selectividade,  di  que esta  facía  media  co  expediente  do bacharelato  e  no  caso  de 
suspender, permitíase acceder a algunha das carreiras que non a pedían. Di que está de acordo co 
dito de que o nivel educativo non é o axeitado dende hai tempo pero non pensa que os problemas de 
competencias  dos alumnos  españois  sexan que saben demasiado  galego ou catalán,  que  saben 
pouca relixión, que hai poucos nenos por aula ou que non teñan reválidas, pensa que o verdadeiro 
problema é que os nenos e as nenas deste país non saben inglés ou outras linguas estranxeiras, que 
non teñen suficientes coñecementos humanísticos ou culturais. Houbo un intento co anterior ministro 
Gabilondo de facer por primeira vez un acordo entre os distintos partidos políticos para facer unha lei 
que lles valese a todos e que evitase que cada goberno que pase pola Moncloa a cambie e isto foi 
torpedeado  polo  PP  por  motivos  electorais.  Conclúe  dicindo  que  esta  lei  non  soluciona  ningún 
problema e inda afonda máis nos problemas educativos do país.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que apunta sobre o dito que o que lembra de hai 40 anos é que ela cando foi a escola pública os 
mestres berrábanlles e chamábanlles aldeáns aos nenos que falaban galego e antes de comezar as 
clases tiñan que rezar, sendo o libro da relixión o primeiro libro que había que coller e di que se nega 
a que os seus fillos vaian ao colexio a que lles ensinen a rezar o catecismo e que lles berren por falar 
galego.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que lle di á voceira do grupo mixto que pode estar tranquila que a relixión con esta lei é optativa e se 
os seus fillos queren falar galego o poden facer. Dille ao voceiro do grupo socialista que falou dunha 
serie de problemas que existen a día de hoxe e o seu grupo entende e confía en que con esta lei se 
poden solucionar ditos problemas.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do 
grupo do PSOE, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 6 votos en contra do grupo do 
PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. A retirada do proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa.

2.  A  esixencia  de  que  a  Xunta  da  Galiza  solicite  ao  goberno  do  estado  a  retirada  do 
proxecto  de  lei  orgánica  para  a  mellora  da  calidade  educativa,  por  invadir  as  súas 
competencias.

3. A necesidade de que o sistema educativo potencie a diversidade lingüística e fomente a 
lingua propia do noso país,  respondendo,  desta maneira,  ao contexto onde se insire e 
partindo,  por  tanto,  das  distintas  realidades  lingüísticas  que  caracterizan  o  Estado 
español.

7. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG sobre a reforma da Lei 
do aborto

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente por 3 votos a favor (2 
do grupo municipal do BNG e 1 do grupo mixto municipal) e 3 abstencións do grupo municipal do PP:

"MOCIÓN SOBRE A REFORMA DA LEI DO ABORTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A entrada en vigor da Lei orgánica 2/2010, de 3 de marzo de saúde sexual e reprodutiva e da 
interrupción voluntaria do embarazo supuxo un paso importante á hora de reducir as barreiras que 
limitaban o acceso das mulleres ao aborto, aínda que presenta aspectos moi mellorábeis como son 
non  regular  adecuadamente  a  obxección  de  conciencia,  a  privatización  da  prestación,  a 
estigmatización  de  quen  practica  interrupcións  voluntarias  do  embarazo,  a  minusvaloración  das 
mulleres  ao  impor  un  período  de  reflexión  obrigatorio  unha  vez  comunicada  a  intención  de 
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interromper o embarazo ou a obrigatoriedade de recibir información acerca das axudas ás nais. Así, 
a posta en marcha deste novo marco regulador presenta carencias evidentes que dificultan o acceso 
ás interrupcións voluntarias do embarazo. O máis grave son as limitacións de acceso á sanidade 
pública que na práctica supoñen que a inmensa maioría das mulleres non teñen posibilidade de 
recibir esta prestación na súa área sanitaria na rede pública. A consecuencia directa disto é o feito de 
se veren obrigadas a desprazárense a clínicas privadas e, en certos casos, de teren que acudir a 
Madrid ou a outros lugares para poderen levar adiante a súa decisión de non continuar co embarazo.

Esta situación é claramente corrixíbel de existir vontade política. É certo que a regulación non reflicte 
a obriga de prestación directa deste servizo, e que abre as portas a que fique fóra do ámbito público. 
Mais é evidente que na práctica se está a producir unha privatización desta prestación, un feito que 
nos preocupa e que os poderes públicos deben corrixir. Só existindo unha oferta desde o ámbito 
público se pode garantir o acceso igualitario a esta prestación en todo o territorio galego.

O goberno do PP pretende co borrador de lei actual un retroceso de década que vulnera dereitos 
consolidados das mulleres no referido á súa saúde sexual e reprodutiva. Baixo premisas falsas e 
mentiras  sobre o que se  estabelece na actual  lei,  a nova normativa impulsada polo Ministro de 
Xustiza  pretende  aplicar  o  programa  ideolóxico  dos  grupos  ultra  relixiosos  que  se  opoñen  aos 
dereitos das mulleres sen responder, en ningún caso, a criterios económicos nin sanitarios. 

Como xa alertan organizacións de mulleres e sindicatos, o único que vai supor é regresar a prácticas 
de risco como os abortos clandestinos, porque deixa nunha situación de desamparo moitas mulleres 
que pertencen a colectivos desfavorecidos ou que carecen de recursos, ás que non lles queda máis 
opción que recorrer á clandestinidade ou asumir maternidades non desexadas. Isto, como ben se 
comprobou en tempos pasados, supón un grave risco para a saúde das mulleres.
Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do 
seguinte

ACORDO

1. Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado (e ao Ministro de Xustiza) a manter 
e aplicar a Lei orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción 
voluntaria do embarazo.

2. Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para garantir que en todas as 
áreas  sanitarias,  os  hospitais  públicos  galegos  atendan  a  demanda  existente  de  realización  de 
interrupcións  voluntarias  de  embarazo  cos  seus  medios  propios,  coa  finalidade  de  garantir  a 
igualdade no acceso a esta prestación.

3. Instar á Xunta de Galiza a garantir que a información que reciben as mulleres con carácter previo 
ao consentimento da interrupción voluntaria do embarazo sexa obxectiva. Para este fin, eliminaranse 
as referencias á Red Madre na información que facilite a Xunta de Galiza.

4.  Instar  á  Xunta de Galiza  a  pór  en marcha unha campaña de formación  e  información sobre 
métodos anticonceptivos, fundamental para evitar embarazos non desexados e prácticas sexuais de 
risco.

5.  O  Concello  porá  en  marcha,  a  través  da  área  de Igualdade,  unha  campaña  institucional  de 
información e divulgación sobre a Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva 
e da interrupción voluntaria do embarazo, en que se informe ás mulleres dos recursos cos que 
contan para interromperen voluntariamente o embarazo e en que se transmitan mensaxes contra a 
modificación desta lei."

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que rexeitan 
esta lei porque é ideolóxica. Co actual borrador o Partido Popular pretende retrotraer os dereitos das 
mulleres a hai 20 anos ou máis de xeito que, baixo premisas falsas, preténdese aplicar o programa 
ideolóxico  de  grupos  ultrarelixiosos  que  non  responden  aos  intereses  das  mulleres.  Ante  estas 
medidas está en contra toda a sociedade agás estes grupos ultrarelixiosos que son os que teñen 
moito peso dentro do Partido Popular e son os que lle están a marcar a axenda. Di que son as 
mulleres as que teñen que tomar as decisións sobre o seu corpo e a súa sexualidade e non quere que 

9 de 21



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.:

 P
-1

5
0
3

6
0
0

-G

Dilixenza: acta aprobada en sesión de 4.7.2013

isto acabe como en San Salvador, cun clan de bispos que decidan se unha muller enferma cun feto 
acéfalo poida abortar ou non. 

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, 
que anuncio o voto positivo, di que é unha lei ideolóxica e regresiva que non dá ningún dereito a 
ninguén e llos quita a moitas persoas. Pensa que un goberno dun país aconfesional debe lexislar para 
todos os cidadáns, con independencia da súa ideoloxía, que terá que garantir o dereito dequelas 
mulleres que queiran abortar sen imposicións, e dicir, garantir o dereito das mulleres que libremente 
queren abortar e das que libremente non queren abortar. Trátase de regular da man de Rouco Varela 
outra vez cunha lei que supón restar dereitos e liberdades, adoutrinar ideoloxicamente, condenar a 
moitas mulleres e futuros cidadáns concibidos a unha vida que ao mellor non querían, como aqueles 
que nacen con malformacións e que estarán condenados a unha vida totalmente escrava e difícil e 
que cando necesiten recorrer ao goberno ou aos Poderes Públicos por estar malformados para obter 
axudas públicas tales como as derivadas da Lei da Dependencia, tampouco o poderán facer, xa que 
estanas suprimindo. Por todo isto non poden compartir esta lei que non só non volve á antiga lei de 
supostos, senón que elimina o suposto de perigo para a saúde do feto e, por tanto, do futuro fillo, o 
que considera absolutamente intolerable.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que comparte totalmente o exposto ata agora e di que lle chama a atención o período de 
reflexión obrigatoria que se lles impón ás mulleres antes do aborto, porque cando se toma a decisión 
de  abortar  xa  se  terán  sopesando  os  pros  e  os  contras,  polo  que  non  entende  ese  período 
obrigatorio. Comparte tamén a idea de que é unha lei de contido ideolóxico, “talibán”. 

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que di  que o Partido  Popular vaise  abster  respecto desta moción porque entenden que si  sería 
necesario unha reforma da Lei orgánica 3/2010, sobre todo polo tema dos menores de idade, pois 
consideran que os menores que se deben someter a unha proba deben contar co consentimento dos 
pais. Di que entenden que neste país existía un conflito que nos anos 80 foi superado por toda a 
sociedade, concluíndose, sen ningún tipo de problemas, coa Lei de supostos do ano 1994. É certo 
que había unha parte da sociedade que consideraba que aquela lei tiña que ser máis ambiciosa e 
outra parte que consideraba que debía ser máis restritiva, e incluso coa lei do ano 2010 non ten 
sentido ningún volver a regulamentar este asunto que xa está solucionado.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di que se alegra co dito pola voceira do Partido Popular e coincide en que era un conflito superado.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do 
grupo do PSOE, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 6 abstencións do grupo do PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.  Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  que  demande  do goberno  do  Estado  (e  ao Ministro  de 
Xustiza) a manter e aplicar a Lei  orgánica 2/2010,  de 3 de marzo,  de saúde sexual  e 
reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

2. Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para garantir que en 
todas as áreas sanitarias, os hospitais públicos galegos atendan a demanda existente de 
realización  de  interrupcións  voluntarias  de  embarazo  cos  seus  medios  propios,  coa 
finalidade de garantir a igualdade no acceso a esta prestación.

3.  Instar  á Xunta de Galiza a garantir  que  a información que reciben as  mulleres con 
carácter previo ao consentimento da interrupción voluntaria do embarazo sexa obxectiva. 
Para este fin, eliminaranse as referencias á Red Madre na información que facilite a Xunta 
de Galiza.

4. Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha unha campaña de formación e información 
sobre  métodos  anticonceptivos,  fundamental  para  evitar  embarazos  non  desexados  e 
prácticas sexuais de risco.
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5. O Concello porá en marcha, a través da área de Igualdade, unha campaña institucional 
de información e divulgación sobre a Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual 
e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, en que se informe ás mulleres dos 
recursos cos que contan para interromperen voluntariamente  o embarazo e en que se 
transmitan mensaxes contra a modificación desta lei.

8.  Aprobación,  se procede,  da  proposta  de aprobación definitivamente da modificación 
Regulamento do consello escolar de Fene, aprobado inicialmente en sesión plenaria de 4 
de abril de 2013

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola 
unanimidade dos concelleiros presentes na Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes, 
Servicios Sociais e Igualdade en sesión ordinaria celebrada en data 26 de abril de 2013:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

O Consello Escolar de Fene realizou sesión constitutiva o pasado 20 de marzo de 2013, e naquela 
sesión  solicitouse  que  fosen  tomadas  as  medidas  axeitadas  para  garantir  a  asistencia  dunha 
representación dos equipos directivos con voz e voto nas reunións deste órgano. 

Como consecuencia disto, procedeuse a modificar dito regulamento, concretamente o artigo 4 que fai 
referencia á composición deste órgano. 

Logo de abrirse o período legal de exposición pública presentouse unha alegación por parte de dona 
Rebeca Blanco Carpente (directora do CEIP o Ramo), dona Lorena Mª Pita Fraga (directora do CEIP 
Os Casais), dona Mª Carmen Leira Moreno (directora do CEIP Centieiras), don Ricardo Agulló Leal 
(diretor do CPI A Xunqueira) e dona María Nogareda Marzoa (directora do IES Fene), na que din: que 
todos os centros de ensino deben estar representados por un membro dos seus equipos directivos e, 
solicitan, que, de non ser así, que se garanta cando menos a representación dun centro público e 
outro privado.

Este escrito deu lugar ao informe de Secretaría 118/2013 de 29/05/2013, que di:

"(…)

Á vista do que antecede, INFORMO:

O decreto 44/1988 do 11 de febreiro, polo que se regulan o consello escolar de Galicia, os consellos 
escolares  territoriais  e  municipais,  en  desenvolvemento  da  lei  3/1986,  do  18  de  decembro,  de 
consellos escolares de Galicia, no seu artigo 30 establece o que segue respecto da composición dos 
consellos escolares municipais en concellos de menos de 25.000 habitantes e nos que existan varios 
centros escolares, como é o caso de Fene:

“Artigo 30.
1. Nos concellos de menos de 25.000 habitantes nos que existan varios centros escolares, o Consello 
Escolar municipal terá a seguinte composición:
1.1. O alcalde ou membro da Corporación en que delegue, que será o presidente.
1.2. Sete profesores dos niveis educativos correspondentes ó ámbito do ensino non universitario de 
Galicia,  propostos  por  sindicatos  ou  asociacións  profesionais,  en  proporción  ás  representacións 
obtidas no municipio nas eleccións sindicais respectivas, no sector docente:
1.2.1. Cinco do ensino público.
1.2.2. Dous do ensino privado.
1.3. Catro pais de alumnos propostos polas federacións de asociacións de pais de
alumnos.
1.4. Tres alumnos elixidos polos representantes dos alumnos nos Consellos Escolares
dos centro existentes no municipio.
1.5.  Sete  membros  elixidos  segundo  o  que  dispoña  a  Corporación  municipal,  de  acordo  co 
establecido no artigo 16.1.b) da Lei do Parlamento de Galicia 3/1986, do 18 de decembro.
2. Se no municipio non houbese centros  privados,  o número de profesores representantes dese 
ensino”
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No artigo 16 da Lei 3/1986, de 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia establécese o que 
segue respecto da constitución dos consellos escolares municipais:

<<1. Los Consejos Escolares Municipales se constituirán con arreglo a los siguientes criterios:
El Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue, que será el Presidente.
Los demás miembros del Consejo estarán distribuidos de tal forma que los dos tercios de la 
totalidad sean padres, Profesores y alumnos de todos los niveles educativos no universitarios del 
municipio. El tercio restante estará formado por Directores, representantes de los sindicatos, 
asociaciones  de  empresarios,  movimientos  de  renovación  pedagógica,  titulares  de  Centros 
privados y concertados, especialistas en temas educativos y asociaciones de vecinos, a tenor de 
lo dispuesto por la Corporación Municipal.

2. La Administración educativa estará representada en los Consejos Escolares Municipales por el 
funcionario que designe al efecto.
3.  El  número  máximo de miembros de los Consejos  Municipales  no podrá,  en ningún caso,  ser 
superior a lo establecido en la presente Ley para el Consejo Escolar de Galicia.>>

En base a este  articulado, no  informe 62/2013 emitido  o  18 de marzo de 2013 concluíuse:  “A 
composición  do  regulamento  do  Consello  Escolar  Municipal  non  se  axusta  á  lei,  xa  que  o 
nomeamento de concelleiros non ten cabida no previsto no artigo 16 da Lei 3/86. Non obstante, esta 
indebida representación non significa que os directores dos centros teñan que ser integrados no 
Consello Escolar, pero si son uns dos posibles participantes a incluír dentro do cupo de 7 vogais que 
lle corresponde determinar ao concello.”

CONCLUSIÓN: Con independencia do informado sobre a composición do Consello Escolar Municipal 
de Fene,  as alegacións presentadas polos interesados poden ser  desbotadas,  xa que non existe 
obriga legal de incluír aos directores dos centros educativos nos consellos escolares municipais. Entre 
os  sete  membros  designados  pola  Corporación  Municipal  pode  haber  directores,  pero  tamén 
representantes dos sindicatos, asociacións de empresarios, movementos de renovación pedagóxica, 
titulares de  Centros  privados e concertados,  especialistas  en temas educativos e asociacións de 
veciños, sendo unha cuestión de oportunidade a designación concreta dos membros dentro destes 
sectores.

Este é o informe que se emite sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito.

Fene, 29 de maio de 2013
A secretaria
Estefanía Manteiga Lamas"

De acordo co artigo 30 do Decreto 44/1988 do 11 de febreiro, polo que se regulan o consello escolar 
de Galicia, os consellos escolares territoriais e municipais, en desenvolvemento da lei 3/1986, do 18 
de decembro, de consellos  escolares de Galicia, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do 
seguinte acordo:

PRIMEIRO. Admitir a trámite a alegación presentada por dona Rebeca Blanco Carpente (directora do 
CEIP o Ramo), dona Lorena Mª Pita Fraga (directora do CEIP Os Casais), dona Mª Carmen Leira 
Moreno (directora do CEIP Centieiras), don Ricardo Agulló Leal (director do CPI A Xunqueira) e dona 
María Nogareda Marzoa (directora do IES Fene) con rexistro de entrada 3709/2013 de data 26 de 
abril de 2013, ao haber sido presentada en tempo e prazo.

SEGUNDO.  Rexeitar  as  alegacións  presentadas  en base  aos  fundamentos  xurídicos  expostos  no 
informe de Secretaría 118/2013 de data 29 de maio de 2013.

TERCEIRO. Aprobar definitivamente a modificación do artigo 4 do Regulamento do consello escolar 
de Fene, aprobado inicialmente en sesión plenaria de 4 de abril de 2013 que queda redactado como 
segue:

“Artigo 4. Composición

1 O Consello Escolar de Fene estará composto polos seguintes membros:
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a) Presidente: O alcalde ou membro da Corporación no que delegue

b) Vicepresidente: Elixido polo Pleno do Consello Escolar Municipal de Fene entre os seus membros 
de dereito

c) Secretario: Un funcionario ou funcionaria do Concello designado polo Presidente, a proposta do 
secretario do Concello

d) Vogais:

-Sete profesores dos niveis educativos correspondentes ao ámbito do ensino non universitario de 
Galicia,  propostos  por  sindicatos  ou  asociacións  profesionais,  en  proporción  ás  representacións 
obtidas no municipio nas eleccións sindicais respectivas no sector docente distribuídos da seguinte 
maneira:

Cinco do ensino público

Dous do ensino privado

-Catro pais ou nais de alumnos propostos polas asociacións de nais e pais de alumnos

-Tres alumnos elixidos polos representantes dos alumnos nos Consellos dos centros existentes no 
municipio

-Sete membros consonte de acordo coa seguinte distribución:

Un concelleiro representante de cada un dos Grupos municipais.

Dous membros dos movementos de renovación pedagóxica con presenza na comarca, elixidos dentro 
dos seus membros polos movementos de renovación pedagóxica máis representativos.

Un director dun centro escolar municipal público ou privado de ámbito do ensino non universitario 
elixido entre os directores dos centros escolares públicos e privados municipais do mesmo ámbito 
educativo.

2 A Administración educativa estará representada no Consello Escolar Municipal de Fene pola persoa 
funcionaria  que  designe  para  o  efecto  a  Delegación  Provincial  da  Consellería  de  Educación  e 
Ordenación Universitaria.”

CUARTO. Publicar integramente o texto modificado do Regulamento do consello escolar de Fene no 
Boletín Oficial da Provincia de conformidade do disposto no artigo 49.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal  socialista,  don Iván Puentes Rivera,  que anuncia  a 
abstención do seu grupo pola mesma razón que cando se aprobou, por entender que se excluía do 
Consello Escolar á dirección dos centros escolares que son unha importante parte da comunidade 
educativa e que ademais contaban con peticións formais para a súa inclusión. Non lles importa ter un 
Consello Escolar que vaia contra as directrices da Xunta de Galicia porque as decisións que tome non 
teñen carácter executivo e gañarían presenza e pluralidade, sería un Consello Escolar que serviría 
para escoitar a todos e representaría a toda a comunidade educativa.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 12 votos a favor (6 do 
grupo do PP, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 5 abstencións do grupo socialista. 

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO. Admitir a trámite a alegación presentada por dona Rebeca Blanco Carpente 
(directora do CEIP o Ramo), dona Lorena Mª Pita Fraga (directora do CEIP Os Casais), 
dona Mª Carmen Leira Moreno (directora  do CEIP Centieiras),  don Ricardo Agulló  Leal 
(director do CPI A Xunqueira) e dona María Nogareda Marzoa (directora do IES Fene) con 
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rexistro de entrada 3709/2013 de data 26 de abril de 2013, ao haber sido presentada en 
tempo e prazo.

SEGUNDO.  Rexeitar  as  alegacións  presentadas  en  base  aos  fundamentos  xurídicos 
expostos no informe de Secretaría 118/2013 de data 29 de maio de 2013.

TERCEIRO. Aprobar definitivamente a modificación do artigo 4 do Regulamento do consello 
escolar de Fene, aprobado inicialmente en sesión plenaria de 4 de abril de 2013 que queda 
redactado como segue:

“Artigo 4. Composición

1 O Consello Escolar de Fene estará composto polos seguintes membros:

a) Presidente: O alcalde ou membro da Corporación no que delegue

b) Vicepresidente: Elixido polo Pleno do Consello Escolar Municipal de Fene entre os seus 
membros de dereito

c)  Secretario:  Un funcionario  ou funcionaria  do  Concello  designado  polo  Presidente,  a 
proposta do secretario do Concello

d) Vogais:

-Sete  profesores  dos  niveis  educativos  correspondentes  ao  ámbito  do  ensino  non 
universitario  de  Galicia,  propostos  por  sindicatos  ou  asociacións  profesionais,  en 
proporción ás representacións obtidas no municipio nas eleccións sindicais respectivas no 
sector docente distribuídos da seguinte maneira:

Cinco do ensino público

Dous do ensino privado

-Catro pais ou nais de alumnos propostos polas asociacións de nais e pais de alumnos

-Tres  alumnos  elixidos  polos  representantes  dos  alumnos  nos  Consellos  dos  centros 
existentes no municipio

-Sete membros consonte de acordo coa seguinte distribución:

Un concelleiro representante de cada un dos Grupos municipais.

Dous  membros  dos  movementos  de  renovación  pedagóxica  con  presenza  na  comarca, 
elixidos  dentro  dos  seus  membros  polos  movementos  de  renovación  pedagóxica  máis 
representativos.

Un director  dun centro escolar  municipal  público ou privado de ámbito  do ensino non 
universitario  elixido  entre  os  directores  dos  centros  escolares  públicos  e  privados 
municipais do mesmo ámbito educativo.

2 A Administración educativa estará representada no Consello Escolar Municipal de Fene 
pola persoa funcionaria que designe para o efecto a Delegación Provincial da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria.”

CUARTO. Publicar integramente o texto modificado do Regulamento do consello escolar de 
Fene no Boletín Oficial da Provincia de conformidade do disposto no artigo 49.c) da Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
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9.  Previa  ratificación  da  súa  inclusión  na  orde  do  día,  aprobación  se  procede,  da 
declaración institucional do Concello de Fene de apoio á folga xeral comarcal  do 12 de 
xuño

Por unanimidade dos concelleiros queda incluída na orde do día á seguinte declaración institucional 
que é lida pola Alcaldía:

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE FENE DE APOIO Á FOLGA XERAL COMARCAL DO 
12 DE XUÑO

A situación da nosa comarca atópase nunha fase crítica xa que á grave crise xeral existente en Galiza 
hai  que  engadirlle  as  políticas  de  destrución  dos  nosos  sectores  produtivos,  que  levaron  a  un 
progresivo aumento do índice de desemprego que neste momento chega ao 32% , 10 puntos por 
riba da media galega – o progresivo aumento da emigración da nosa mocidade e, en definitiva, á 
depauperación económica e social no ámbito comarcal.

- Que perante esta situación, os diversos gobernos – tanto o do estado como a Xunta – non están a 
propor  iniciativas  políticas  na  defensa  dos  nosos  sectores  produtivos;  mesmo  incumprindo 
claramente os compromisos que se tiñan feito no seu momento a respecto dalgún deles, como o 
naval, o eólico, etc……, ademais dos recortes sociais, sanitarios educativos postos en marcha nos 
últimos 3 anos.

- Que, como representantes da cidadanía afectada por esta situación, entendemos que non só non 
debemos de permanecer ao marxe; senón que mesmo cómpre que adoptemos unha posición activa 
na denuncia desta situación e na exixencia de medidas concretas aos gobernos para trocar esta 
situación.

Por todo o exposto os grupos políticos con representación no concello, PP, PSdeG-PSOE, BNG e EU-IU 
declaramos;

1.- O noso apoio á convocatoria de Folga Xeral para o dia 12 de Xuño, así como o compromiso de 
favorecer desde a institución municipal o chamamento á participación da mesma ao conxunto da 
cidadanía do noso concello.

2.- A exixencia aos gobernos de do estado e a Xunta para a concreción de medidas e prazos para 
abordar iniciativas na defensa do emprego e dos nosos sectores produtivos.

3.- O chamamento ao conxunto da cidadanía comarcal a conformar un movemento amplo de presión 
e negociación para concretar os compromisos dos diversos gobernos coa nosa comarca. 
Fene 31 de maio de 2013”

10. Mocións urxentes

O grupo socialista presenta a seguinte moción urxente:

“O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ó abeiro do disposto na lexislación vixente, en relación coa PLAN 
DE RACIONALIZACIÓN DO TRANSPORTE FERROVIARIO APROBADO POLO GOBERNO DE ESPAÑA, 
presenta para o seu debate e votación a seguinte moción ao Pleno do Concello de Fene:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A  aprobación  polo  Consello  de  Ministros,  o  pasado  28  de  decembro,  do  denominado  ?Plan  de 
racionalización  do  Transporte  Ferroviario?,  vai  supor  un  recorte  importante  nas  obrigacións  de 
servizo público no transporte ferroviario que afectará gravemente á mobilidade de miles de cidadáns 
e á cohesión e vertebración do noso territorio.

O Ministerio de Fomento, sobre a base do Real Decreto Lei 22/2012, de 20 de xullo, polo que se 
adoptan medidas en materia de infraestruturas e servizos ferroviarios, deseñou, con este plan, un 
importante recorte dos servizos de medias distancia que se implantará en varias fases e definirá os 
servizos que se rexerán por obrigacións de servizo público, atendendo ao criterio xeral de declarar 
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como obrigación de servizo público todas as relacións cun aproveitamento superior ao 15%, o que 
deixará sen servizo de transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas.

A supresión de servizos ferroviarios de viaxeiros e o peche de estacións, que afectará principalmente 
ao medio rural, impedirá atender ao obxectivo de consolidación do ferrocarril, tanto rexional como de 
media distancia, como elemento esencial para garantir uns servizos de transporte a uns cidadáns 
que moitas veces non ten outras alternativas.

A pesar das graves consecuencias que terá a aplicación do citado plan para a mobilidade de miles de 
cidadáns, este está a levarse a cabo sen o imprescindible consenso con comunidades autónomas, 
concellos e organizacións sociais, suscitando un importante rexeitamento que se manifesta a través 
de múltiples iniciativas políticas e cidadáns ao longo de todo o noso territorio.

Fene non é alleo a este desmantelamento do ferrocarril público orquestrado polo Goberno do Partido 
Popular. Así, se xa era ridícula a oferta de ferrocarril no noso concello, este plan non fixo outra cousa 
que avanzar  un  paso  máis  cara a  supresión definitiva  da liña Ferrol  – Betanzos e  da conexión 
ferroviaria  do  noso  pobo  coa  Coruña  e  Ferrol.  Así,  a  estación  de Barallobre  queda  na  práctica 
inutilizada, cun só servizo por día en cada sentido.

Por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Fene presenta a 
seguinte:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Fene acorda:

1.  Instar  ao  Goberno  de España  a  retirar  o  Plan  de  Racionalización  do  Transporte  Ferroviarios 
aprobado no Consello de Ministros celebrado o 28 de decembro de 2012.

2.  Instar  ao  Goberno  de  España  a  iniciar  un  proceso  de  diálogo  e  acordo  coas  comunidades 
autónomas, concellos e organizacións sociais, co obxecto de garantir que as obrigacións de servizo 
público do transporte ferroviario atenden adecuadamente ao dereito dos cidadáns á mobilidade e aos 
obxectivos de cohesión e vertebración territorial.

3. Instar ao Goberno de España a iniciar os trámites para construír unha nova liña de ferrocarril e 
cun verdadeiro servizo de cercanías entre Ferrol e A Coruña, con servizos regulares ao longo día.

4. Instar ao Goberno de España a restaurar os servizos de tren dos que viña gozando o noso concello 
antes da aprobación deste Plan de Racionalización do Transporte Ferroviario.”

O voceiro socialista xustifica a urxencia da moción dicindo que ven determinada pola nocturnidade, 
aleivosía e urxencia coa que o goberno de España acaba de suprimir os servizos ferroviarios na liña 
Ferrol – Betanzos, polo que pensa que o Concello debe manifestar a súa posición.

Sometida a urxencia a votación é ratificada pola unanimidade dos concelleiros, quedando a moción 
incluída na orde do día.

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que hai uns 
días que se celebrou o centenario da liña Ferrol – Betanzos no que se dixo que o ferrocarril non se ía 
ver afectada polos recortes, dixeron que non ía afectar a Fene, pero resulta que se elimina case que 
totalmente, déixase só un servizo ao día en cada sentido na parada de Barallobre. Isto significa dar 
un paso máis no peche desta liña de ferrocarril Ferrol – Betanzos. Para el este peche non ten sentido 
ningún porque este medio de transporte é o que máis futuro ten, pois é barato, cómodo e non 
contamina. O ferrocarril non só se debe analizar dende un punto de vista económico, senón que 
tamén  se  debe ver  dende  un punto  de  vista  social;  así,  esta  zona  do  golfo  Ártabro,  a  Galicia 
atlántica, é rendible economicamente porque hai tránsito e porque os buses están cheos e hainos 
cada media hora dende as seis da mañá ata as once da noite. O problema é que o tren ten unha liña 
de hai 100 anos cun mal mantemento e con ese servizo non pode haber viaxeiros. Non se aposta por 
un servizo competitivo e por iso reclaman o dito na proposta de acordo. 
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O voceiro do grupo do BNG, don Manuel Polo Gundín, propón a seguinte emenda á moción, que é 
aceptada polo voceiro do grupo socialista:

“Instar à Xunta de Galicia a demandar do Estado as transferencias en materia de ferrocarril interior, 
xunto cun financiamento axeitado, co obxectivo de crear unha compañía pública ferroviaria galega 
que  mellore  a  prestación  deste  servizo  no  noso  país  e  permita  acometer  as  infraestruturas  e 
desenvolver os servizos de transporte ferroviario na Galiza que contribúan a vertebración económica, 
social e territorial do país.”

Prosegue a dicir o concelleiro, don Manuel Polo Gundín, que isto é o que xa se ven facendo noutras 
Comunidades  Autónomas  como  en  Cataluña  ou  no  País  Vasco,  a  creación  dunha  compañía 
autonómica propia para o tren de cercanías como alternativa potente ao transporte por estrada. En 
relación coa moción di que o BNG xa manifestou no centenario do ferrocarril que era unha tomadura 
de pelo ir poñer placas a estacións que ían quedar sen servizo. Redúcense os servizos entre A Coruña 
e Ferrol en 11 servizos menos, pero a noticia que chega aos informativos é que dende Ferrol chégase 
antes a Madrid, cando ninguén vai a Madrid en tren, xa que a inmensa maioría da xente, por ser o 
tren absolutamente ineficiente polo abandono histórico que ten, vai a Madrid en autobús, avión ou no 
coche particular. O tráfico ferroviario é de 70.000 persoas, en autobús superan as 250.000 persoas e 
na autoestrada hai 10 millóns de usuarios entre Ferrol e A Coruña.
Unha viaxe entre Ferrol e a Coruña nunha hora e cuarto ou hora e media non é competitiva; os 
países máis avanzados do mundo como Xapón, Alemaña, Holanda, Bélxica, Luxemburgo ou Reino 
Unido teñen grandes servizos de cercanías, xunto coa alta velocidade.
Conclúe  dicindo que é evidente que o tren non é competitivo e que non ten un bo  servizo de 
cercanías.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que comparte o exposto ata agora e anuncia que vai votar a favor.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que anuncia a abstención e se remiten á moción aprobada no Pleno do mes de abril facendo súas 
aquelas reivindicacións dos sindicatos ferroviarios.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos (5 do grupo 
socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 6 abstencións do grupo do PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.  Instar  ao  Goberno  de  España  a  retirar  o  Plan  de  Racionalización  do  Transporte 
Ferroviarios aprobado no Consello de Ministros celebrado o 28 de decembro de 2012.

2. Instar ao Goberno de España a iniciar un proceso de diálogo e acordo coas comunidades 
autónomas, concellos e organizacións sociais, co obxecto de garantir que as obrigacións 
de  servizo  público  do  transporte  ferroviario  atenden  adecuadamente  ao  dereito  dos 
cidadáns á mobilidade e aos obxectivos de cohesión e vertebración territorial.

3. Instar ao Goberno de España a iniciar os trámites para construír  unha nova liña de 
ferrocarril  e cun verdadeiro servizo de cercanías entre Ferrol  e A Coruña, con servizos 
regulares ao longo día.

4. Instar ao Goberno de España a restaurar os servizos de tren dos que viña gozando o 
noso  concello  antes  da  aprobación  deste  Plan  de  Racionalización  do  Transporte 
Ferroviario.

5.  Instar  á  Xunta  de  Galicia  a  demandar  do  Estado  as  transferencias  en  materia  de 
ferrocarril  interior,  xunto  cun  financiamento  axeitado,  co  obxectivo  de  crear  unha 
compañía pública ferroviaria galega que mellore a prestación deste servizo no noso país e 
permita acometer as infraestruturas e desenvolver os servizos de transporte ferroviario na 
Galiza que contribúan a vertebración económica, social e territorial do país.

11. Rogos e preguntas
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O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, fai os seguintes rogos e preguntas:

-  ¿Están  xa  asinados  os  plans  de  conservación  das  redes  de  estradas  en Fene coa Deputación 
provincial da Coruña e coa Xunta de Galicia? Se non é asi, ¿cal é  a previsión?
Contesta o alcalde dicindo que non son coñecedores de que Fene teña que asinar ningún convenio e 
que simplemente saben que o plan se vai comezar a executar. Indica que o Concello solicitou o 
mantemento  xeral  e  a  maiores  pediuse  o  aglomerado  da  rúa  da  Fraga,  saben  que  as  obras 
provinciais que se van facer en Fene xa están adxudicadas e respecto da Xunta de Galicia non hai 
comunicación ningunha.

- ¿Hai previsión para asinar o convenio da motobomba para a prevención de incendios forestais para 
a tempada de verán?.
Contesta o alcalde que este convenio foi asinado hoxe pola mañá.

- ¿Cal é a previsión para a aprobación do regulamento do campo de fútbol?.
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que non hai previsión para traelo a aprobar e 
remítese ao xa dito, non hai conflitos no uso aínda que é certo que non se fai segundo o gusto de 
todos, no Concello hai 3 equipos de fútbol e os tres utilizan dito campo e consideran que hai que 
darlle unha volta ao regulamento xa aprobado.

- En relación coas obra en Naturais di que observaron unha nova tala selectiva das árbores da marxe 
dereita dirección A Coruña que non garda relación coas obras e quere saber, ¿a que responde esta 
tala? e ¿hai algún informe técnico que avale dita tala?.
Contesta o alcalde dicindo que as talas si eran precisas para as tomas feitas que se van canalizar 
para o gas. Di que hai tamén concedida unha subvención para a humanización da zona de Naturais 
onde se colocarán algúns bancos.

-  Hai  convocada  para  mañá  unha  mesa  de  contratación  para  o  contrato  Verán  máis  alá,  a 
convocatoria chegoulles hoxe as 14:30 horas por correo electrónico e quere saber sobre a legalidade 
da convocatoria e saber o motivo que hai para facer a convocatoria con esta premura.
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que a convocatoria si que é legal por non existir 
prazos  fixados  para  a  convocatoria  duna  mesa  de  contratación  e  pide  desculpas  por  sacar  a 
convocatoria tan tarde.

- Fíxose pública a convocatoria dunha praza de peón condutor polo que roga que as condicións 
salariais sexan as propias dun condutor e non dun peón.
Contesta o alcalde dicindo que se recolle o rogo das condicións salariais pero xa consta nas bases 
que son 3 prazas diferentes, tractorista, condutor do coche do lixo e para a motobomba.

- ¿Está prevista xa a limpeza de praias do Concello de Fene?. Di que as praias están sucias e que 
esta semana coa chegada do bo tempo a xente xa comezou a ir ás praias, que xa saben o que dixo o 
goberno municipal que este ano non se ía asinar o convenio coa Deputación Provincial da Coruña 
para a limpeza de praias e que se ía xestionar directamente polo Concello, polo que pregunta, ¿vaise 
renunciar ao convenio coa Deputación Provincial da Coruña?, ¿vaise facer directamente dita limpeza 
de praias?, e se é así, ¿cando vai comezar?
Contesta o alcalde que non son coñecedores de que non exista o convenio e di que a solicitude foi 
feita.
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que xa se está traballando na limpeza, estanse 
a limpar as praias de Almieiras, Coído e Río Castro e mañá ou o luns irase a San Valentín a facer 
unha limpeza xeral para logo facer o mantemento.

- En relación co PXOM, pregunta, ¿hai previsión para a reunión que solicitaron varias veces coas 
entidades sociais do Concello, especialmente coas asociacións de veciños, para expoñer dito borrador 
do Plan e como vai afectar as distintas parroquias? e ¿que previsión hai para que o goberno traia ao 
Pleno dito borrador para a súa aprobación?.
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que as previsións que hai é ter ditas reunións no 
mes de xullo, agosto ou ao máis tardar no mes de setembro.

- Fai uns meses anunciouse a visita do conselleiro de Medio Ambiente para a inauguración dunhas 
obras  no  río  Cádavo  para  solucionar  as  inundacións,  neste  Pleno  quedou  clara  a  súa  postura 
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contraria á solución de volver canalizar o río e pedíronlle ao alcalde que fixese as xestións para que 
se sacase o río á superficie e que, en todo caso, fixera algunha xestión para solucionar o problema 
polo que pregunta, ¿hai algún avance neste sentido?.
Contesta o alcalde dicindo que  a opción de recanalizar o río e deixalo descuberto cunha mellora na 
zona é a actuación que se vai realizar e a actuación que ten en mente a Consellería, se non fose así, 
rogaríalle ao Partido Socialista que lle dixese por onde se pode meter o río porque pensa que non hai 
outra solución.
O voceiro do grupo municipal socialista pide o uso da palabra por alusións, quen unha vez concedido 
dille ao alcalde que a proposta de por onde levar o río Cádavo é levalo por onde está canalizado 
actualmente, destapándoo. O alcalde di que toma nota da proposta.

- ¿Hai algún avance respecto dun dos compromisos do conselleiro de Medio Ambiente que foi dotar 
de auga a Magalofes e sumidoiros en San Marcos e Sillobre?. Lembra que o seu grupo xa rogou 
noutros plenos que o goberno municipal instase á Xunta de Galicia para que retomase este proxecto 
e lembra que Fene anticipou cartos para subministrar auga a Magalofes a cambio de que se fixese o 
saneamento a San Marcos, polo que pregunta, ¿hai algunha novidade ao respecto?.
Contesta o alcalde dicindo que en relación coa auga de Magalofes ten que reiterar que nin o goberno 
do PSOE nin o goberno do BNG foron quen de pór a disposición da Consellería os terreos necesarios 
para a instalación dos depósitos de Magalofes e que o seu goberno leva dous tentando que esta obra 
se faga, aínda que ao final teme que haberá que optar por outra opción grazas á xestión feita polos 
gobernos anteriores,  xa que se non hai dispoñibilidade de terreos a obra é difícil de facer; así, quere 
lembrar que cando o Partido Popular estaba na oposición, e así consta en acta, pediu que se asinara 
ou que quedara algo por escrito deste acordo e se lles contestou que tiñan a palabra do conselleiro, 
que con iso bastaba e xa se ve como bastou.

- ¿Hai novidades respecto da construción da segunda galescola?.
Contesta  o  alcalde  dicindo  que  se  tratou  en  Comisión,  que  chegou  o  orzamento  para  o 
acondicionamento do colexio dos Casais para a instalación da segunda galescola e que hoxe pola 
mañá estiveron os técnicos no Concello para ir examinar a parcela do Carril, co cal agora xa hai 
elementos dabondo para tomar a decisión oportuna respecto do emprazamento da segunda escola 
infantil. 

- Roga que se convoque o Consello Escolar Municipal e que se convoquen tamén aos directores dos 
centros escolares para poidan ser escoitados e consultados.

- ¿Hai algunha novidade respecto da previsión da consellería de Educación para o vindeiro curso no 
Concello de Fene, concretamente respecto da escola de Sillobre e Limodre?.
Contesta o alcalde dicindo que non hai ningunha novidade respecto da escola de Sillobre e Limodre, 
que como opinión persoal di que non pensa que teña perigo para nada a escola de Sillobre pero non 
se atreve a afirmar o mesmo da escola de Limodre, aínda que non hai ningunha información ao 
respecto.

- Lembra que pediron a comparativa entre as retribucións actuais e as previstas na relación de 
postos de traballo dos traballadores do Concello de Fene e aínda non se lles achegou, polo que roga 
que se lles entregue.
O concelleiro  don Alejandro  Dopico Rodríguez di  que a  última información que tivo  ao respecto 
achegoulla por correo electrónico aos tres grupos políticos da oposición.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, fai os seguintes rogos e preguntas:

- Roga que no documento que se está a redactar a relación de postos de traballo se utilice unha 
linguaxe inclusiva.

- Nestes últimos días viron en 2 actos deportivos deficiencias na organización que pensa que son 
doados de solventar, así na milla escolar non se retiraron os coches nin os colectores para gañar 
espazo para a carreira, polo que roga se faga a vindeira vez. Tamén roga que na clausura das 
escolas municipais se mellore o son.

-  En  relación  co  concurso  de  tapas  di  que  recibiron  queixas  e  sinala  tres  exemplos  que  son 
mellorables: primeiro, os papeis informativos chegaron tarde, o día do comezo do concurso aínda 
non  estaba  colocada  toda  a  papelería  e  a  cartelería;  segundo,  dende  o  Concello  impulsouse  a 
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comercialización dun viño determinado o que non lles pareceu moi correcto; terceiro, tampouco lles 
pareceu moi correcto que se lle indicase aos locais hostaleiros que pasasen factura do consumido 
polo xurado cando visitaron ditos locais, di que é máis doado invitar directamente ao xurado que non 
ter que traer as facturas das consumicións do xurado ao Concello.

O concelleiro don Juan José Franco Casal contesta que os impresos estaban o día de comezo do 
concurso inda que non á hora exacta, polo que pide desculpas. En relación coas facturas, di que non 
queren impor a presentación das facturas que é unha opción dos hostaleiros. Respecto do impulso da 
venda  dun  viño  particular  di  que  o  Concello  non impulsou  ningunha  venda  de  ningún  viño  en 
particular, así as bases establecen ás claras un premio para os hostaleiros ao que se accede para 
aqueles que teñan ese viño, de tal forma que se participa se se quere, pero non se patrocina esa 
marca.

- Roga que se axilicen os distintos desbroces que fai a Deputación Provincial da Coruña nas distintas 
estradas provinciais do Concello.

- En relación co plan de reactivación do emprego están observando que o goberno incumpre os 
acordos  que  estaban  recollidos  nese  plan,  contrátanse  persoas  de  xeito  irregular  a  través  de 
empresas,  elabóranse  postos  de  traballo  incluídos  en  bolsas  de  traballo  que  escapan  daqueles 
criterios que se recollían naquel plan de emprego, elabóranse ordenanzas como as de terrazas que 
non atenden a criterios de maior promoción do comercio e hostalería de forma  que deixen a custe 
cero estas instalacións, xa que os niveis de ingresos son baixos. Considera que hai que buscar outro 
tipo de custes e algo  máis  que promocione a  actividade económica.  Di  que cando se sacan os 
concursos se poden facer sen requisitos que exclúan ás empresas da comarca,  que xeran valor 
engadido na zona. Estas medidas escápanse ás medidas e ideas que se tiñan aprobadas e por iso 
roga que o goberno intente axustarse a aqueles criterios que se aprobaron naquel plan de emprego 
para evitar dispersar esforzos.

- En relación co convenio do centro de día de Ares e Mugardos, roga que se valore a utilización dos 
baixos de San Valentín por parte do consorcio para facer un centro de día en Fene, pensa que sería 
unha boa solución para o Concello, caso de valer o local.

- Roga que se tomen medidas cos coches abandonados que hai en San Valentín. 

- ¿Quere saber se a empresa Sedega ten seguros de accidentes e responsabilidade civil nas escolas 
deportivas? E, se o ten, quere saber, ¿por que se excluíu do concurso do Verán máis alá?.
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di, como xa se dixo na mesa de contratación, Sedega 
foi excluída por unha cuestión formal, foi requirida para presentar unha subsanación, neste caso tiña 
que presentar unha copia cotexada do seguro ou compromiso de subscribilo e ao non presentar nada 
a empresa foi excluída por non subsanar, facer o contrario sería ir contra o principio de igualdade. 
Ata o ano 2008 Sedega tivo un contrato en base a un prego e dende aquela traballou en base a un 
contrato verbal. Ten un contrato de responsabilidade civil contratado con Mapfre.

- ¿Están feitas as xestións para mercar os terreos en Magalofes?.
Contesta  o  alcalde  que  si  se  están  facendo  xestións  preto  de  onde  estaban  eses  terreos  que 
presumiblemente debían terse inscrito no Rexistro da Propiedade e que teñen os mesmos problemas 
que tiña a compra anterior.

- ¿Cando está previsto a convocatoria da Comisión de Investigación aprobada neste Pleno?
Contesta o alcalde dicindo que non se fixo a convocatoria porque a semana pasada foi semana de 
comisións e esta de pleno, polo que se convocará a semana que vén, sempre e cando se emita o 
informe técnico solicitado polo grupo do BNG.

- ¿Hai algunha novidade respecto da contradición que había na aplicación da IVTM?.
Contesta o alcalde dicindo que o Concello está a facilitar ás persoas que veñen un modelo para 
presentar a correspondente reclamación ante a Deputación e que dende Tesourería falouse coa área 
de Deputación que insiste en dicir que teñen razón na actual aplicación da taxa e que este cambio 
obedece a que antes era cando estaba mal aplicada. Pola contra o Concello entende que non é así, 
porque non houbo ningunha modificación e pensa que o que hai é unha diferenza de interpretación 
entre o que é a ordenanza xeral e a específica, o que se sinala no escrito que el mesmo lle facilita 
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aos veciños que veñen polo Concello e di que, de momento, aínda non veu ningunha contestación 
das reclamacións.

A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e 
preguntas:

- En relación ao letreiro de prohibición de cans no parque Rosalía quere saber, ¿hai problemas cos 
cans neste parque?
Contesta o alcalde que os veciños que o solicitaron no seu día non volveron polo Concello pero iso 
non quere dicir que o letreiro funcione correctamente, o que si saben é que as patrullas da Policía 
Local fan vixilancias neste e noutros puntos do concello.

- Roga que se revise o semáforo que hai na avenida Naturais que a primeiras horas da mañá abre e 
pecha en moi pouco tempo e provoca retencións excesivas.
Contesta o alcalde dicindo que se tratará de saber o que pasa.

- ¿Hai algún avance en relación cos accidentes que se produciron na estrada que vai de Rego da Moa 
a Barallobre?
Contesta o alcalde dicindo que cando haxa dispoñibilidade do vehículo radar instalarase nesta e 
outras zonas conflitivas do concello, tamén se falou coa Deputación para tratar de levar as beiravías 
ata a entrada do cemiterio, pero de momento non hai ningún resultado positivo. 

- En relación coa mesa de contratación roga que se conte coa oposición porque foi convocada con 
moi pouco tempo.
O alcalde reitera as desculpas pola convocatoria da mesa de contratación.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 19:50 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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