
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA  6 DE
OUTUBRO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:05
horas  do  día  10  de  outubro  de  2011,  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 Bertoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco
Casal,  dona Juana Barro Couto,  don José Andrés Serantes Painceiras,  don Iván Puentes
Rivera,  don Antonio Luís Noceda Carballo,  dona Amalia García Balado, don José Antonio
López Rodríguez, dona María Carmen Silvar Canosa, don Juventino José Trigo Rey, dona
Rita  María  Couto Seijido,  don Manuel  Polo Gundín,  dona Ines Roca Requeijo,  don Justo
Martínez Ardá e dona María Carmen Martínez Rodríguez

Secretaria accidental:

Dona Sonia Corral Corral

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

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

1. Aprobación, se procede, da rectificación de erro material  de representantes en distintos
órganos colexiados, na acta do Pleno da sesión extraordinaria de data 4 de xullo de 2011

Logo de ver a proposta da Alcaldía de rectificación de erro material de data 3 de outubro de
2011, que copiada di:

“EMENDA AO PUNTO 1 DA ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO DE 6 DE OUTUBRO DE
2011 RELATIVO A UNHA RECTIFICACIÓN DE ERRO MATERIAL

Logo de revisar a acta da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación celebrado en data 4
de xullo de 2011, advírtese un erro de transcrición na páxina 33 da devandita acta no seu
punto  “8º Aprobación, se procede,  da proposta da Alcaldía de representantes en distintos
órganos colexiados”, polo que se propón ao Pleno da Corporación a súa corrección de xeito
que:

Onde di:

“C.P.I. A Xunqueira: Juventino José Trigo Rey”

Debe dicir: 

“C.P.I. A Xunqueira: Rita María Couto Seijido”
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Polo que proponse ao Pleno do Concello a correción do acordo nos seguintes termos:

Primeiro.  Proceder  á  rectificación do erro  de material  producido no acordo adoptado polo
Pleno do Concello en sesión extraordinaria de data 4 de xullo de 2011, relativo ao acordo
sinalado no seu punto “8º Aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía de representantes
en distintos órganos colexiados”, que quedará redactado como segue:

1º  Designar  ós  seguintes  representantes  do  Concello  nos  órganos  que  de  seguido  se
expresan: 

1 Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol: o alcalde-presidente Don Gumersindo
Pedro Galego Feal

2 Asociación Costa Ártabra: Don Juan José Franco Casal

3 Fondo galego de cooperación e solidariedade: Dona Inés Roca Requeijo

4 Asemblea Xeral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar o sr. alcalde-
presidente Don Gumersindo Pedro Galego Feal e Dona Rita Couto Seijido

5 Representante nos Consellos escolares das Escolas infantís xestionadas polo Consorcio no
Concello de Fene: ademáis do alcalde-presidente, que é presidente nato, a concelleira Dona
María del Carmen Martínez Rodríguez

6 Representantes nos consellos escolares dos centros de ensino público:

C.I. Formación Profesional: María Carmen Silvar Canosa 
I.E.S. Fene PP: Juana Barro Couto
C.I.P. Sillobre: Dona María del Carmen Martínez Rodríguez
C.I.P. Centieiras: Dona María Carmen Silvar Canosa
C.I.P. O Ramo: Juana Barro Couto
C.I.P. Os Casais: Juana Barro Couto
C.P.I. A Xunqueira: Rita María Couto Seijido

7 Asociación costa noroeste: Don Juan José Fran Casal.

8 Representantes do Concello na Mesa Xeral de Negociación e na Comisión Negociadora: 
Tres representantes polo Grupo Político do Partido Popular no Concello de Fene.
Dous representantes polos Grupos políticos Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene e
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.

Un representante polo Grupo Mixto.

A concreta designación dos representantes realizarase por mediante escrito do voceiro do
Grupo dirixido ó alcalde-presidente do que se dará conta no Pleno da Corporación. 

Exercerá de secretario o do Concello ou funcionario en quen delegue.

9  Designar  como representantes  do  Concello  no  Comité  de  Seguridade  e  Saúde  aos/as
seguintes/as Concelleiros/as

Tres representantes polo Grupo Político do Partido Popular no Concello de Fene.
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Dous representantes polos Grupos políticos Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene e
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.

Un representante polo Grupo Mixto.

A concreta designación dos representantes realizarase por mediante escrito do voceiro do
Grupo dirixido ó alcalde-presidente do que se dará conta no Pleno da Corporación. 

10 Mesa Local do Comercio o alcalde-presidente como membro nato e Don Iván Puentes
Rivera.

11 Representante  na Comisión  de Participación Cidadá da Área Sanitaria  de Ferrol:  Don
Antonio Luis Noceda Carballo.

Fene, 6 de outubro de 2011
A voceira do grupo político do Partido Popular
Rocío Aurora Bértoa Puente”

Seguidamente  intervén  o  alcalde  que  di  logo  de  facer  a  rectificación  do  erro  marial  e
convocado o Pleno se detectaron outros erros que convén corrixir, polo que o seu grupo vai
presentar unha emenda á rectificación do erro material.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, rógalle ao grupo de goberno que se intenten minimizar, na medida do posible,
estes erros.

A continuación pide o uso da palabra o alcalde que di que toma nota do rogo.

Seguidamente a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente da lectura da emenda ao punto 1 da
orde do día do Pleno ordinario de 6 de otubro de 2011 relativo a unha rectificación de erro
material que copiada di:

“EMENDA AO PUNTO 1 DA ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO DE 6 DE OUTUBRO DE
2011 RELATIVO A UNHA RECTIFICACIÓN DE ERRO MATERIAL

O Pleno da Corporación adoptou en sesión extraordinaria de 4 de xullo de 2011 no seu punto
“8º Aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía de representantes en distintos órganos
colexiados” un acordo polo que se nomeaban representantes nos consellos escolares dos
centros de ensino público nos seguintes termos:

“1º  Designar  ós  seguintes  representantes  do  Concello  nos  órganos  que  de  seguido  se
expresan:

(.../...)

6 Representantes nos consellos escolares dos centros de ensino público:

C.I. Formación Profesional: María Carmen Silvar Canosa 
I.E.S. Fene PP: Juana Barro Couto
C.I.P. Sillobre: Dona María del Carmen Martínez Rodríguez
C.I.P. Centieiras: Dona María Carmen Silvar Canosa
C.I.P. O Ramo: Juana Barro Couto
C.I.P. Os Casais: Juana Barro Couto
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C.P.I. A Xunqueira: Juventino José Trigo Rey

(.../...)”

O punto 1 da orde do día do Pleno  ordinario de 6 de outubro de 2011 propón proceder á
corrección dun erro de transcrición no devandito acordo, de xeito que:

Onde di:

“C.P.I. A Xunqueira: Juventino José Trigo Rey”

Debe dicir: 

“C.P.I. A Xunqueira: Rita María Couto Seijido”

Ademais,  detectouse a circunstancia  de que o “C.I.  Fomación Profesional”  xa non existe,
quedando agora este centro integrado no “I.E.S Fene”.

Por outra banda tamén existe a necesidade de cambiar ao representante do “C.I.P. O Ramo”
que recaeu na concelleira Juana Barro Couto e asignarlle esta representación á concelleira
María del Carmen Silvar Canosa.

Por último, hai que facer referencia a que a denominación dos centros “C.I.P.” é incompleta,
sendo a denominación oficial C.E.I.P e que o “I.E.S Fene PP” se denomina “I.E.S Fene”.

Todo  isto  ven  a  xustificar  a  necesidade  de  normalizar  e  actualizar  este  acordo  ás
circunstancias actuais.
 
É polo que se propón ao Pleno da Corporación, para que previa aceptación desta emenda,
adopte o seguinte acordo:

Primeiro.  Proceder  á  rectificación do erro  de material  producido no acordo adoptado polo
Pleno do Concello en sesión extraordinaria de data 4 de xullo de 2011, relativo ao acordo
sinalado no seu punto “8º Aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía de representantes
en distintos órganos colexiados”, que quedará redactado como segue:

1º  Designar  ós  seguintes  representantes  do  Concello  nos  órganos  que  de  seguido  se
expresan: 

1 Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol: o alcalde-presidente Don Gumersindo
Pedro Galego Feal

2 Asociación Costa Ártabra: Don Juan José Franco Casal

3 Fondo galego de cooperación e solidariedade: Dona Inés Roca Requeijo

4 Asemblea Xeral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar o sr. alcalde-
presidente Don Gumersindo Pedro Galego Feal e Dona Rita Couto Seijido

5 Representante nos Consellos escolares das Escolas infantís xestionadas polo Consorcio no
Concello de Fene: ademáis do alcalde-presidente, que é presidente nato, a concelleira Dona
María del Carmen Martínez Rodríguez
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6 Representantes nos consellos escolares dos centros de ensino público:

I.E.S. Fene: Juana Barro Couto
C.E.I.P. Sillobre: María del Carmen Martínez Rodríguez
C.E.I.P. Centieiras: María Carmen Silvar Canosa
C.E.I.P. O Ramo: María Carmen Silvar Canosa
C.E.I.P. Os Casais: Juana Barro Couto
C.E.I.P. A Xunqueira: Rita María Couto Seijido

7 Asociación costa noroeste: Don Juan José Fran Casal.

8 Representantes do Concello na Mesa Xeral de Negociación e na Comisión Negociadora: 
Tres representantes polo Grupo Político do Partido Popular no Concello de Fene.
Dous representantes polos Grupos políticos Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene e
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.

Un representante polo Grupo Mixto.

A concreta designación dos representantes realizarase por mediante escrito do voceiro do
Grupo dirixido ó alcalde-presidente do que se dará conta no Pleno da Corporación. 

Exercerá de secretario o do Concello ou funcionario en quen delegue.

9  Designar  como representantes  do  Concello  no  Comité  de  Seguridade  e  Saúde  aos/as
seguintes/as Concelleiros/as

Tres representantes polo Grupo Político do Partido Popular no Concello de Fene.

Dous representantes polos Grupos políticos Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene e
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.

Un representante polo Grupo Mixto.

A concreta designación dos representantes realizarase por mediante escrito do voceiro do
Grupo dirixido ó alcalde-presidente do que se dará conta no Pleno da Corporación. 

10 Mesa Local do Comercio o alcalde-presidente como membro nato e Don Iván Puentes
Rivera.

11 Representante  na Comisión  de Participación Cidadá da Área Sanitaria  de Ferrol:  Don
Antonio Luis Noceda Carballo.

Fene, 3 de outubro de 2011

A voceira do grupo político do Partido Popular
Rocío Aurora Bértoa Puente”

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación da emenda ao
punto 1 da orde do día do Pleno ordinario de 6 de outubro de 2011 relativo a unha rectificación
de erro material, sendo aprobada por unanimidade.

Non habendo debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:
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Primeiro. Proceder á rectificación do erro de material producido no acordo adoptado
polo Pleno do Concello en sesión extraordinaria de data 4 de xullo de 2011, relativo ao
acordo sinalado no seu punto “8º Aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía de
representantes en distintos órganos colexiados”, que quedará redactado como segue:

1º Designar ós seguintes representantes do Concello nos órganos que de seguido se
expresan: 

1  Mancomunidade  de  Concellos  da  Comarca  de  Ferrol:  o  alcalde-presidente  Don
Gumersindo Pedro Galego Feal

2 Asociación Costa Ártabra: Don Juan José Franco Casal

3 Fondo galego de cooperación e solidariedade: Dona Inés Roca Requeijo

4  Asemblea  Xeral  do  Consorcio  Galego de  Servizos  de  Igualdade  e  Benestar  o  sr.
alcalde-presidente Don Gumersindo Pedro Galego Feal e Dona Rita Couto Seijido

5  Representante  nos  Consellos  escolares  das  Escolas  infantís  xestionadas  polo
Consorcio no Concello de Fene: ademáis do alcalde-presidente, que é presidente nato,
a concelleira Dona María del Carmen Martínez Rodríguez

6 Representantes nos consellos escolares dos centros de ensino público:

I.E.S. Fene: Juana Barro Couto
C.E.I.P. Sillobre: María del Carmen Martínez Rodríguez
C.E.I.P. Centieiras: María Carmen Silvar Canosa
C.E.I.P. O Ramo: María Carmen Silvar Canosa
C.E.I.P. Os Casais: Juana Barro Couto
C.E.I.P. A Xunqueira: Rita María Couto Seijido

7 Asociación costa noroeste: Don Juan José Fran Casal.

8  Representantes  do  Concello  na  Mesa  Xeral  de  Negociación  e  na  Comisión
Negociadora: 

Tres representantes polo Grupo Político do Partido Popular no Concello de Fene.
Dous representantes polos Grupos políticos Grupo Municipal Socialista do Concello de
Fene e Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.

Un representante polo Grupo Mixto.

A concreta designación dos representantes realizarase por mediante escrito do voceiro
do Grupo dirixido ó alcalde-presidente do que se dará conta no Pleno da Corporación. 

Exercerá de secretario o do Concello ou funcionario en quen delegue.

9 Designar como representantes do Concello no Comité de Seguridade e Saúde aos/as
seguintes/as Concelleiros/as

Tres representantes polo Grupo Político do Partido Popular no Concello de Fene.
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Dous representantes polos Grupos políticos Grupo Municipal Socialista do Concello de
Fene e Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.

Un representante polo Grupo Mixto.

A concreta designación dos representantes realizarase por mediante escrito do voceiro
do Grupo dirixido ó alcalde-presidente do que se dará conta no Pleno da Corporación. 

10  Mesa  Local  do  Comercio  o  alcalde-presidente  como  membro  nato  e  Don  Iván
Puentes Rivera.

11 Representante na Comisión de Participación Cidadá da Área Sanitaria de Ferrol: Don
Antonio Luis Noceda Carballo.

2. Aprobación, se procede, da rectificación de erro material de aprobación inicial do orzamento
recollido na acta do Pleno da sesión extraordinaria de data 4 de xullo de 2011

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 3 de outubro de 2011, que copiada di:

“PROPOSTA DA ALCALDIA

ASUNTO.-  RECTIFICACION  DE  ERROS  ACORDO  DE  APROBACION  INICIAL  DO
ORZAMENTO.

Logo  de  ver  o  acordo  adoptado  polo  Pleno  en  sesión  celebrada o  12/08/2011  relativo  á
aprobación inicial do orzamento do exercicio 2011  que no apartado 1º dispón que:
“Primeiro: Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral  da Corporación  do exercicio 2011 que
ascende a un importe de 9.360.028,33 € no  Estado de Ingresos e de Gastos segundo  o
seguinte detalle:

GASTOS  (€) INGRESOS  (€)
Cap.  1.-
Gastos  de
personal

4362119,6 Cap.  1.-
Impostos
directos

3409200

Cap.2.- Gastos
en  besn
correntes  e
servizos

3520886 Cap.  2.-
Impostos
indirectos

45000

Cap.  3.-
Gastos
financieiros

74750 Cap.3.-  Tasas
e  outros
ingresos

2213700

Cap.  4.-
Transferencias
correntes

468382,75 Cap.  4.-
Transferencia
s correntes

3327755

Cap.5.-
Ingresos
patrimoniales

49650

Cap.6.-
Investimentos
reais

329233,15 Cap.6.-
Enaxenación
de
investimentos
reais

0
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Cap.7.-
Transferencias
de capital

0 Cap.7.-
Transferencia
s de capital

254723,33

Cap.  8.-
Activos
financieiros

60000 Cap.8.-
Activos
financieiros

60000

Cap.  9.-
Pasivos
financieiros

544956,83 Cap.  9.-
Pasivos
financieiros

0

TOTAL 9360028,33 TOTAL 9360028,33

Logo de ver o erro artimético  existente no  importe do capítulo 3 “Gastos Financieiros” do
estado de gastos  no que figura a contía de 74750 euros, cando o importe correcto é de 74450
€ segundo o detalle  do resumo por capítulos que figura nos estados contables

Considerando  que  segundo  o  art.  105.2  da  Lei  30/1992,  de  26  de  novembro  “ Las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.”, esta Alcaldía en uso das facultades atribuidas pola lexislación vixente, RESOLVE:

1º  Rectificar  o  erro  aritmético  existente  no  acordo  adoptado  polo  Pleno  en  sesión  de
12/08/2011 relativo á aprobacion inicial do orzamento do exercicio 2011 de modo que onde di
“  Cap.  3 “Gastos Financieiros.-  74.750,00 €”  debe dicir   “  Cap.   3 “Gastos Financieiros.-
74.450,00 €” 

2º Ordenar a publicación do presente acordo no BOP.

Fene, a 3 de outubro de 2011
A alcaldesa accidental
Rocío Aurora Bértoa Puente”

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

1º Rectificar o erro aritmético existente no acordo adoptado polo Pleno en sesión de
12/08/2011 relativo á aprobacion inicial do orzamento do exercicio 2011 de modo que
onde di “ Cap.  3 “Gastos Financieiros.- 74.750,00 €” debe dicir   “ Cap.  3 “Gastos
Financieiros.- 74.450,00 €” 

2º Ordenar a publicación do presente acordo no BOP.

3.  Aprobación,  se  procede,  da  moción  do grupo municipal  do BNG para  a  restitución  de
axudas aos concellos en materia de normalización lingüística

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 27 de setembro de 2011, que copiado di:

“Instar á Xunta de Galiza a 

1.- Restituír, con carácter de urxencia, as axudas destinadas aos Concellos en materia de
normalización lingüística, baixo os seguintes criterios:
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a.  Resolución  urxente  das axudas  a  fin  de que cada concello  coñeza o  importe  e  poida
planificar as súas actuacións.

b.  As  axudas  daranlle  prioridade  á  creación,  mantemento  e  estabilidade  dos  Servizos
Municipais de Normalización Lingüística.

c. As axudas contribuirán ao financiamento das accións normalizadoras durante a totalidade
do ano.

d. Que todos os concellos, con independencia da súa poboación, poidan acceder ás axudas,
sen prexuízo da promoción de servizos comarcalizados a través da agrupación de concellos.

2.- Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares do
Parlamento de Galiza.”

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que se está a producir recortes en materia de normalización lingüística e
que  non  se  trata  de  recortes  puntuais,  di  que  tamén  hai  recortes  en  axudas  aos  clubs
deportivos, axudas aos Concellos para equipamentos culturais, que se está reducindo o Plan
Concertado, ou o profesorado, di que esta moción trata neste caso dun recorte no galego, que
se trata dunha cantidade razoablemente pequeno para o que son os orzamentos da Xunta de
Galicia, que Fene sempre foi un Concello bandeira no uso da normalización do uso do galego,
pensa que o goberno galego non pode seguir avanzando en recortes fundamentais como é o
idioma galego, di que vai provocar que moitos Concellos se queden sen este servizo a través
de técnicos que agora pasarán a ser parados.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o seu grupo, ao igual que fixo en Comisión, vai votar a favor desta
moción porque lle parece fundamental que o Pleno do Concello de Fene exprese o seu sentir
neste asunto e lle parece inadmisible que a Xunta de Galicia veña a recortar servizos coma
este, que se trata dunha política regresiva do Partido Popular de agora, que nin sequera os
antigos gobernos de Fraga atacaran nunca a lingua galega. Di que en Galicia existen dous
idiomas, galego e castelán, e que é certo que o galego está en franca desvantaxe respecto do
castelán e por iso o galego precisa dunha protección especial por parte da Administración
para non desaparecer, que se trata dunha política esencial e que ademais levará aparellada a
destrución de emprego, que por todo isto van votar a favor.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedida, intervén para xustificar o sentido do voto do seu grupo que vai ser en contra, di
que  a  Dirección  Xeral  de  Política  Lingüística  está  a  facer  unha  nova  convocatoria  para
xustificar  os  gastos  dos  Concellos  en materia  de  normalización  lingüística  con  cargo aos
orzamentos do ano dous mil doce, polo que xa habería unha solución ao problema, que en
Fene  este  servizo  estivo  parado  durante  os  catro  anos  do  goberno  socialista,  e  que
actualmente Fene non tería que contratar a ninguén xa que conta coa persoa idónea que é
ademais funcionario do Concello.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  manifesta que o que está a facer  o Partido Popular  é trasladar esta e moitas
axudas ao ano seguinte o que provoca que de entrada os Concellos teñan que adiantar os
cartos do ano que ven e non do ano natural, sempre que se manteña a política das axudas, o
que provoca que moitos Concellos terán que pechar os servizos ou votar a moitos técnicos de
normalización.
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A continuación pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedida, manifesta que non pensa que unha axudas tan pequenas poidan causar tanto
dano aos Concellos.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria o da Comisión Informativa de
Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade de data 27 de setembro de 2011,
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: once (11) (dos/as Sres/as, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García Balado,
López  Rodríguez,  Silvar  Canosa,  Trigo  Rey,  Couto  Seijido,  Polo  Gundín,  Roca Requeijo,
Martínez Ardá e Martínez Rodríguez)

Votos en contra:  seis  (6)  (dos/as Sres/as Galego Feal,  Bertoa Puente,  Dopico Rodríguez,
Franco Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras)

Abstencións: Ningunha

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Primeiro. Instar á Xunta de Galiza a 

1.- Restituír, con carácter de urxencia, as axudas destinadas aos Concellos en materia
de normalización lingüística, baixo os seguintes criterios:

a. Resolución urxente das axudas a fin de que cada concello coñeza o importe e poida
planificar as súas actuacións.

b. As axudas daranlle prioridade á creación, mantemento e estabilidade dos Servizos
Municipais de Normalización Lingüística.

c.  As  axudas  contribuirán  ao  financiamento  das  accións  normalizadoras  durante  a
totalidade do ano.

d. Que todos os concellos, con independencia da súa poboación, poidan acceder ás
axudas, sen prexuízo da promoción de servizos comarcalizados a través da agrupación
de concellos.

Segundo.  Dar  conta  deste  acordo  ao  Goberno  da  Xunta  de  Galiza  e  aos  grupos
parlamentarios do Parlamento de Galiza.

4. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do PSOE en relación co escape de
gas que se produciu o 19 de xullo na Avda. do mar na parroquia de San Valentín

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa Urbanismo e Obras de data 27 de setembro de
2011, que copiado di:

“1. Esixir de inmediato á empresa responsable do subministro do Gas (Gas Natural) para que
proceda á revisión e posta apunto de tódolos elementos de seguridade da rede de subministro
do gas no Concello de Fene, en presencia de técnicos  do propio Concello.
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2. En caso de non telo feito,  esixir  de inmediato á empresa subministradora do gas (Gas
Natural) para que entregue copia dos planos da rede co detalle de tódolos seus elementos de
seguridade.

3. Esixir de inmediato á empresa subministradora do gas (Gas Natural) para que elabore un
plan  de  emerxencias  detallado  que  permita  solventar  os  posibles  incidentes  nun  tempo
razoable.

4.  Esixir  de  inmediato  á  empresa  subministradora  do  gas  (Gas  Natural)  que  atenda  as
reclamacións dos veciños/as de San Valentín e lles amose a súa disponibilidade para afrontar
as compensacións ás que poidera haber  lugar cos afectados que sufriron perxuicios pola
excesiva duración do incidente.

5. Esixir a empresa responsable das obra UTE Ares Fene (COPASA e Taboada e Ramos) e
no seu caso á empresa subcontratada López Cao S. L. que se disculpen cos veciños/as de
San Valentín e lles amosen a súa disponibilidade para afrontar as compensacións ás que
poidera haber lugar cos afectados que sufriron perxuicios a consecuencia da fuga producida
pola súa actuación.

6.  Demandar  da  Concellería  de  Urbanismo  que  se  incida  especialmente  e  coa  máxima
meticulosidade e atención na revisión e aprobación do plano de seguridade das obras que se
realicen en zonas onde existan instlacións que poidan afectar a seguridade da cidadanía do
noso Concello.”

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo, quen unha vez
concedido manifesta que o motivo da moción é que xa pasaron unhas semanas dende que
ocorreu  o  accidente  producido  nas  Vivendas  de  San  Valentín,  di  que  a  Consellería  de
Industria creou unha Comisión de Investigación que leva un ritmo de traballo lento e que as
novas que manexan indican que houbo graves erros tanto na xestión do incidente coma na
actuación previa das empresas que fixeron a instalación e a realizaron as obras.

Di  o  concelleiro  Antonio  Luís  Noceda  Carballo  que  o  que  debía  ter  pasado  é  que  esa
canalización de gas non debía ser afectada, xa que este tipo de instalacións debe contar cun
mallazo de seguridade que avise do trazado da instalación, que a empresa que estaba a facer
as  obras  tiña  que  dispor  dun plano  da  instalación  da rede de  gas e  dispor  dun plan  de
seguridade para que,  de xeito  inmediato  e en caso de calquera continxencia,  se  puidese
actuar e acurtar os tempos en que a cidadanía estivese exposta a algún tipo de perigo, que os
elementos de seguridade da rede de gas debían ter funcionado e todo isto non ocorreu, que
os operarios que estaban a facer as obras sabían máis ou menos por onde ía a rede, que non
había  mallazo  de  seguridade,  que  so  dispoñían  dun  teléfono  de  emerxencias  onde  non
dispoñían da información precisa do sitio onde estaban as chaves que cortaban o subministro,
que Gas Galicia tivo que recorrer á empresa que lle fai as instalacións nesta zona, que é a
empresa  Cobra,  para  que  lle  axudase  a  localizar  as  devanditas  chaves  de  corte.  Di   o
concelleiro que se pode concluír que non había os elementos de seguridade, que a empresa
non tivo as suficientes precaucións e tampouco respondeu Gas Galicia, que cobra moito para
prestar o servizo e ten que garantir a seguridade, xa que este accidente puido poñer en perigo
moitas vidas humanas.

O concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo prosegue a dicir que o grupo de goberno actuou
razoablemente, poñendo a disposición os medios cos que contaba, que entende que xa pasou
un tempo razoable e que teñen coñecementos máis que suficientes para saber que non hai
seguridade na rede de gas, que os elementos de protección ou sinalización non están onde
deben ou non existen e que a empresa subministradora non dispón da súa propia planimetría
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polo que o seu grupo entende que o Concello debe actuar de inmediato, no ámbito das súas
competencias, na esixencia dos intereses dos veciños, máxime cando non se trata dun caso
aillado, que houbo outros casos no pasado e cita o que houbo hai pouco tempo xunto a escola
infantil de Fene. Di que as Administracións deben esixir ás empresas subministradoras un bo
servizo segundo o que se paga, que deben garantir a seguridade e que en casos coma este,
con grandes molestias e prexuízos para os veciños os debe indemnizar. Di respecto do último
punto que non deben responsabilizar  á Concellería  de Urbanismo, pero entenden que no
futuro esta concellería debe esixir actuacións complementarias cando se realicen obras nas
zonas onde haxa rede de gas.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  manifesta  que o  seu  grupo vai  apoiar  a  moción,  que  é  oportuna  e  que é  un
problema que afecta tamén a outras obras, coma dixo o seu grupo, coma a obra da EDAR de
Ares a Fene que pensa que non está a aplicar a normativa de seguridade nas vías públicas,
que  se  debía  instar  á  Xunta  de  Galicia,  que  é  o  promotor  da  obra,  para  que  advirta  á
adxudicataria  neste  sentido.  Di  que  tanto  na  execución  da  obra  coma  na  execución  da
instalación do gas hai un problema de fondo que é que as subcontratas non son boas, que
arroxan prezos malos, malas contratacións de persoal, malos plans de seguridade ou ben
inexistentes, que provocan subrogacións das responsabilidades, xa que moitas veces non se
sabe nin que foi a adxudicataria da obra e quen a executou realmente, que isto é algo que
dende  o  Concello  se  lle  debe  poñer  fin  e  propón  que  se  constitúa  unha  Comisión  de
Seguridade, que elabore un plan de seguridade municipal que faga en paralelo un seguimento
das  obras  de  infraestruturas,  das  obras  públicas  e  das  grandes  redes  que  atravesan  o
Concello.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen unha
vez concedido, manifesta que está de acordo coa moción e que se alegran que nesta ocasión
os danos non foran máis.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez  concedido,  manifesta  que  felicita  ao  concelleiro  Noceda  Carballo  polo  exhaustivo  da
moción e di que se trata dunha obra que non é municipal, que dende un primeiro momento o
Concello prestou todo tipo de axuda aos veciños e veciñas de San Valentín, que se requiriu ás
empresas que participaron para que lles facilitasen un informe do ocorrido aquel día, di que na
Comisión de Urbanismo se deu conta do informe de Gas Galicia. Di que no seu día, coa
canalización do gas se debía ter feito un plan de emerxencia, que o grupo de goberno está
tratando de depurar responsabilidades, aínda que o Concello non sexa parte do problema e
que está de acordo co resto dos grupos políticos en que hai que facer un plan de emerxencia,
que o goberno o ten en conta e pide un pouco de tempo para o poder facer, xa que no pasado
tampouco foi feito.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo, quen unha vez
concedido manifesta que a moción non critica ao goberno, que neste caso o apoia, que se
trata duns feitos especialmente graves e que o obxectivo da moción é que de agora en diante
se trate de, entre todos, manter a seguridade dos veciños fronte aos intereses económicos
das empresas e di que agradecería ter escoitado da voceira do Partido Popular un tono máis
cordial.

A  continuación  pide  o  uso da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen unha vez
concedido rogalle á voceira do grupo municipal do PP que lle pregunte á Xunta de Galicia
cantas  axudas  lle  concederon  ao  Concello  de  Fene  durante  os  catro  anos  de  mandato
socialista para a realización dun plan de emerxencias municipal.
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A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que o concelleiro Noceda Carballo interpretou mal as súas palabras,
que lle pide só un pouco de tempo para facer o devandito plan municipal de emerxencias.

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

1. Esixir de inmediato á empresa responsable do subministro do Gas (Gas Natural) para
que proceda á revisión e posta apunto de tódolos elementos de seguridade da rede de
subministro do gas no Concello de Fene, en presenza de técnicos  do propio Concello.

2. En caso de non telo feito, esixir de inmediato á empresa subministradora do gas (Gas
Natural)  para  que  entregue  copia  dos  planos  da  rede  co  detalle  de  tódolos  seus
elementos de seguridade.

3. Esixir de inmediato á empresa subministradora do gas (Gas Natural) para que elabore
un plan de emerxencias detallado que permita solventar os posibles incidentes nun
tempo razoable.

4. Esixir de inmediato á empresa subministradora do gas (Gas Natural) que atenda as
reclamacións dos veciños/as de San Valentín e lles amose a súa dispoñibilidade para
afrontar  as  compensacións  ás  que  puidera  haber  lugar  cos  afectados  que  sufriron
prexuízos pola excesiva duración do incidente.

5. Esixir a empresa responsable das obra UTE Ares Fene (COPASA e Taboada e Ramos)
e  no  seu  caso  á  empresa  subcontratada  López  Cao  S.  L.  que  se  desculpen  cos
veciños/as  de  San  Valentín  e  lles  amosen  a  súa  dispoñibilidade  para  afrontar  as
compensacións ás que puidera  haber  lugar  cos  afectados que sufriron prexuízos a
consecuencia da fuga producida pola súa actuación.

6. Demandar da Concellería de Urbanismo que se incida especialmente e coa máxima
meticulosidade e atención na revisión e aprobación do plano de seguridade das obras
que se realicen en zonas onde existan instalacións que poidan afectar a seguridade da
cidadanía do noso Concello.

5. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG sobre a derrogación da
orde pola que se aproban os prezos medios no mercado de determinados inmóbeis rústicos e
urbanos situados na comunidade autónoma de Galiza para os exercicios 2010 e 2011

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Organización e Seguridade 27 de setembro
de 2011, que copiado di:

“1. Dirixirse ao Goberno Galego para que:

a) Derrogue e deixe en efecto a Orde da Consellaría de Fachenda do 28 de xullo de 2011,
pola que se aproban os prezos medios no mercado de determinados inmóbeis rústicos e
urbanos situados na Comunidade Autónoma de Galiza para os exercicios 2010 e 2011.

b) Aprobe unha nova norma pola que se fixen novos valores medios dos inmóbeis que teñan
en  conta  a  situación  de  crise  económica  e  que,  polo  tanto,  en  ningún  caso,  suponía
incrementos respecto dos valores vixentes.
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2.  Dar  traslado deste Acordo ao Goberno Galego e máis  aos Grupos Parlamentares  con
representación no Parlamento de Galiza.”

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Juventino José Trigo Rey, quen unha vez
concedido, manifesta que A Xunta de Galiza vén de publicar (DOG do 19 de agosto de 2011)
a Orde da Consellaría de Facenda do 28 de xullo de 2011, pola que se aproban os prezos
medios no mercado de determinados inmóbeis rústicos e urbanos situados na Comunidade
Autónoma de Galiza para os exercicios 2010 e 2011. Di que se trata dunha suba de impostos
en toda regra, coma non se fixo nunca na historia da autonomía galega, di que se aplica unha
suba artificial  dos prezos dos inmobles,  totalmente alonxada da realidade,  xa que o valor
medio dos inmobles leva tres anos seguidos en descenso, que a orde di que estes valores
están calculados en base a un estudo o que supón unha falla total de transparencia do porque
se produce esta suba de impostos, que se trata dunha suba media entre un vinte e cinco e un
trinta  por  cento,  chegando  nalgúns  casos  ata  un  sesenta  e  cinco  por  cento,  di  que  o
coeficiente de mercado de Fene é de un con catro, exactamente o mesmo que ten A Coruña,
que o valor de mercado dunha praza de garaxe en Fene vai ser de doce mil euros, que ese
valor coincide coas zonas céntricas de Ferrol pero que as zonas suburbanas de Ferrol pasan
a ter un valor de dez mil euros, que en Telleiras terá un valor de nove mil, é dicir, que está
máis valorada unha praza de garaxe en Fene que en Ferrol e di que este é un exemplo do que
se vai  aplicar,  que  xa  se  aplica  por  exemplo  na  liquidación  dos  impostos  de  transmisión
segundo estes novos prezos medios impostos pola Xunta de Galicia, di que a repercusión que
vai ter sobre o imposto de sucesións e doazóns é moito peor que o anterior, que a suba vai
ser nalgún caso superior ao cen por cento. Prosegue a dicir que cando se debateu o actual
sistema de exencións do imposto de sucesións na Xunta hai tres anos, o actual presidente da
Xunta estaba radicalmente en contra, tanto que propoñía a eliminación do imposto, xa que nas
comunidades onde gobernaba o PP non se pagaba, coma era o caso de Castela-Leon ou
Madrid, e hoxe a situación é totalmente a contraria e que ese é o motivo polo que o seu grupo
presenta esta moción.

A continuación  pide  o  uso da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen unha vez
concedido, manifesta que apoiaron esta moción na Comisión Informativa e que o farán hoxe
no Pleno.  Di  que  quere  proporlle  ao BNG unha pequena emenda,  xa  que o  seu  partido
presentou unha moción semellante a esta e que retirarán xa que non ten sentido, logo de
debater esta, que lles gustaría engadir un punto novo que diga que: en todo caso, que a Xunta
de Galicia non aplique nunca estas revisións con carácter retroactivo. Prosegue a dicir que lle
parece unha medida inxusta que afecta a todas os galegos, polo que non se entende que a
Xunta decida aplicar esta subida tan desproporcionada, que afecta ademais retroactivamente
ás persoas que mercaron inmobles ou fixeron outras transaccións no ano dous mil dez, xa que
dará lugar a unha nova revisión dun imposto xa pagado. Di que esta medida se contradí
totalmente co dito polo PP e polo dito polo actual Presidente da Xunta de que non se ían subir
os impostos, que esta suba de impostos a Xunta de Galicia a valorou nos seus orzamentos en
aproximadamente cincocentos nove millóns de euros, polo que apoiarán que o Concello de
Fene se manifeste en contra desta medida e desexa que o PP rectifique esta subida de
impostos encuberta que é totalmente inxusta.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Juventino José Trigo Rey, quen unha vez
concedido, manifesta que aceptan a emenda do Partido Socialista, xa que secunda o dito polo
el ao principio da súa intervención.

A Presidencia somete a votación ordinaria a incorporación da emenda proposta polo grupo
municipal do PSOE ao ditame da Comisión Informativa de Organización e Seguridade 27 de
setembro de 2011, obténdose a seguinte resultado:
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Votos a favor: once (11) (dos/as Sres/as, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García Balado,
López  Rodríguez,  Silvar  Canosa,  Trigo  Rey,  Couto  Seijido,  Polo  Gundín,  Roca Requeijo,
Martínez Ardá e Martínez Rodríguez) 

Votos en contra: Ningún

Abstencións: seis (6) (dos/as Sres/as Galego Feal, Bertoa Puente, Dopico Rodríguez, Franco
Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras)

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda introducir a emenda á moción, quedando
redactada coma segue:

“1. Dirixirse ao Goberno Galego para que:

a) Derrogue e deixe en efecto a Orde da Consellaría de Fachenda do 28 de xullo de 2011,
pola que se aproban os prezos medios no mercado de determinados inmóbeis rústicos e
urbanos situados na Comunidade Autónoma de Galiza para os exercicios 2010 e 2011.

b) Aprobe unha nova norma pola que se fixen novos valores medios dos inmóbeis que teñan
en  conta  a  situación  de  crise  económica  e  que,  polo  tanto,  en  ningún  caso,  suponía
incrementos respecto dos valores vixentes.

c)  Que en todo caso,  a Xunta de Galicia non aplique nunca estas revisións con carácter
retroactivo.

2.  Dar  traslado deste Acordo ao Goberno Galego e máis  aos Grupos Parlamentares  con
representación no Parlamento de Galiza.”

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que o sentido do voto do seu partido vai ser a abstención, di que o
seu partido está totalmente de acordo coa realización dunha orde na que se regulamenten os
prezos medios dos inmóbeis rústicos e urbanos, que pensa que a publicación desta orde
proporciona maior seguridade a todos os cidadáns. Di que quizais o que se debía instar á
Xunta non é a derrogación desta orde se non máis ben da modificación da valoración que se
está a facer dos inmóbeis rústicos e urbanos debido á situación que se está a vivir, que o
coeficiente é do un coma catro e que non é o mesmo o que se valora un inmoble en Fene que
na Coruña.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria o ditame favorable emendado
Comisión Informativa de Organización e Seguridade 27 de setembro de 2011, obténdose o
seguinte resultado:

Votos a favor: once (11) (dos/as Sres/as, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García Balado,
López  Rodríguez,  Silvar  Canosa,  Trigo  Rey,  Couto  Seijido,  Polo  Gundín,  Roca Requeijo,
Martínez Ardá e Martínez Rodríguez)

Votos en contra: Ningún

Abstencións: seis (6) (dos/as Sres/as Galego Feal, Bertoa Puente, Dopico Rodríguez, Franco
Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras)

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:
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1. Dirixirse ao Goberno Galego para que:

a) Derrogue e deixe en efecto a Orde da Consellaría de Fachenda do 28 de xullo de
2011, pola que se aproban os prezos medios no mercado de determinados inmóbeis
rústicos e urbanos situados na Comunidade Autónoma de Galiza para os exercicios
2010 e 2011.

b) Aprobe unha nova norma pola que se fixen novos valores medios dos inmóbeis que
teñan en  conta  a  situación  de  crise  económica  e  que,  polo  tanto,  en  ningún caso,
suponía incrementos respecto dos valores vixentes.

c) Que en todo caso, a Xunta de Galicia non aplique nunca estas revisións con carácter
retroactivo.

2. Dar traslado deste Acordo ao Goberno Galego e máis aos Grupos Parlamentares con
representación no Parlamento de Galiza.

6.  Aprobación,  se  procede,  da  moción  instando  ao  goberno  do  estado a  modificar  a  Lei
hipotecaria có fin de regular a dación en pago e adoptar as medidas necesarias para evitar os
deshaucios por motivos económicos

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica 26 de
setembro de 2011, que copiado di:

“Primeiro.-  Pedir  ao  Goberno  central  que,  tal  e  como  ven  propoñendo  a  Plataforma  de
Afectados  pola  Hipoteca  e  outras   organizacións  sociais,  aprobe  unha  modificación  da
regulación hipotecaria que inclúa a figura da dación en pago, de xeito que, nos casos de
ersidencia habitual, si o banco executa a hipoteca e se queda coa vivenda, a totalidade da
débeda (principal, mais xuros e costas xudiciais) quede liquidada, tal e como sucese noutros
paises da UE ou en EEUU.

Segundo.-  Instar  ao  Goberno  a  aprobar  unha  moratoria  ou  implementar  as  medidas
necesarias para paralizar os deshaucios das familias en situación de insolvencia sobrevenida
e involuntaria. Para os miles de desahucios xa producidosm que se aproben con carácter de
urxencia  medidas destinadas  a  que os  miles  de pisos vacios  que están acumulando as
entidades financieiras como consecuencia desos embargos secan postos inmediatamente a
disposiciónd  as  familias  deshauciadas  e  sen  recursos  en  réxime  de  aluguer  social,  non
superando nunca o 30 % da renda familiar dispoñible.

Terceiro.- Mais alá das medidas de competencia estatal, estudia-las medidas a emprender a
nivel municipal para paralizar os deshucios, creando unha comisión mixta na que participen
representantes  do  pleno  municipal  e  das  asociacións  de  afectados,  veciñais  e  outras
organizacións sociais coñecedoras da problemática. O obxsetivo principal da comisión será
buscar alternativas que eviten aos deshaucios por motivos ecnómicos. Nos casos que non
sexa posible, garantior o realoxo digno das familias afectadas.

Cuarto.- Dar traslado destos acordos ao Consello de inistros e en especial ao Ministerio de
Economía e ao de Xustiza, así como aos grupos parlamentarios do Congreso e o Senado, ao
Parlamento Autonómico, á Plataforma de Afectados pola Hipoteca e as asociacións veciñais
do municipio.”
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De seguido pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen unha
vez concedido, manifesta que a crise está a levar a moitas familias a non poder cubrir as súas
necesidades básicas, que segundo os datos do Estado entre os anos dous mil sete e dous mil
dez se produciron preto de catrocentas mil execucións hipotecarias e que hai unha previsión
para o que queda deste ano e o ano dous mil  doce que cifra e chegue a seiscentos mil
execucións. Di que cando isto sucede, as familias non só se enfrontan á perda da súa vivenda
se non que tamén a unha condena financeira de por vida, que a entidade bancaria interpón
unha demanda que  comeza o proceso de execución hipotecaria que finaliza coa poxa do
inmoble, que si a poxa queda deserta, que no actual contexto de crise sucede en máis do
noventa por cento dos casos, coa Lei vixente a entidade bancaria adxudica a vivenda polo
cincuenta por cento do valor de taxación e segue a reclamar o pagamento da débeda restante
xunto cos intereses e costas xudiciais ás persoas en situación de insolvencia, mediante o
embargo das nóminas, contas correntes, etc, así coma os embargos dos avalistas, di que isto
quere dicir que ademais de perder a vivenda, miles de familias se enfrontan a unha condena
financeira  de  por  vida  que  se  traduce  nunha  condena  á  exclusión  social  e  á  economía
somerxida. Di que esta Lei hipotecaria non existe en moitos países e que en Estados Unidos é
dabondo coa entrega da vivenda á entidade financeira, di que nalgúns casos as entidades
financeiras  chegan  incluso  a  recorrer  ás  ameazas  telefónicas.  Prosegue  a  dicir  que  esta
moción xa foi presentada a debate por EU a nivel estatal, que obtivo o voto en contra do PP e
do PSOE e que agora a Plataforma por  afectados polas hipotecas volveu presentar  esta
moción, que foi admitida a trámite no Congreso e se ten a idea de que sexa o Senado quen lle
dea impulso a esta proposta de Lei, que coa disolución das Cortes, supón que haberá que
volver iniciar todo o proceso. Di que esta moción se está a presentar en moitos Concellos, pon
coma exemplo o Concello de Moaña que está a instar aos demais Concellos de Galicia a que
se sumen a esta iniciativa, que é algo que afecta a todos os cidadáns polo que solicita o voto
favorable de todos os grupos.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o seu partido vai  votar a favor desta moción segundo o dito en
Comisión, que a explicación é sinxela, que as hipotecas concedidas polos bancos é en función
do valor da vivenda, que si un día non se pode facer fronte á hipoteca a propia vivenda debe
responder desta, polo que é incomprensible que se teña que seguir a pagar unha vivenda que
xa non se ten. Di que estas medidas xa se están a tomar nalgúns países e que hai algunha
entidade financeira privada que xa está a ofrecer esta solucións aos seus clientes polo que ten
lóxica que isto se regulamente e se regularice para a totalidade de entidades financeiras que
conceden hipotecas.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo  Gundín,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que está totalmente de acordo con esta opción de pago coa vivenda no
caso de que as persoas non puidesen pagar, incluso de que a Lei debe regular que se poida
alugar a propia vivenda as persoas que perderon as súas vivendas ou ben que se produza
unha moratoria ou aprazamento nos pagamentos. Di que o grave do asunto é que o Estado
cos cartos de todos e todas lles deu moitos cartos ás entidades financeiras para sanealas, que
estas seguiron dando hipotecas que agora están a executar, que o sistema non está a axudar
á xente. Di que o seu grupo presentou ata catro propostas neste sentido no Congreso e no
Senado e  que é  unha mágoa ter  perdido  todo este  tempo en  actuar,  que  se  podían ter
aforrado moitos desgustos a moita xente que padece esta situación, é dicir, que igual que se
buscaron solucións para a banca tamén se teñen que buscar solucións para a xente, e que
aínda por riba de ter que soportar moitos recortes no benestar das persoas agora hai que ver
as indemnizacións millonarias aos directivos que autorizaron e provocaron esta situación. Di
que o PSOE perdeu moito tempo estes meses no Parlamento español para poder darlle a
volta a esta situación.
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A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que o seu grupo considera que a dación do pago é o que debería de
ser, que debía estar estruturada e amparada no Dereito, que a día de hoxe só é posible facer
este tipo de pagamentos entre particulares. Di que cando o goberno do Estado propuxo facer
un cambio, seguro que non tiña en conta este xeito de pagamento, polo que non previu que
tiña que facer moitos cambios lexislativos, coma no Código Civil, a Lei Hipotecaria e demais
lexislación. Di a concelleira que o seu grupo se vai abster respecto desta moción, que están a
favor da dación en pago pero non poden apoiar esta moción xa que contén erros, quizais por
falla de revisión, que onde di que a vivenda se adxudica polo cincuenta por cento do valor de
taxación actualmente é polo sesenta por cento, segundo unha recente modificación da Lei,
que tamén se fai alusións a sistemas de pagamentos doutros países coma Estados Unidos e
realmente non ten o sistema de dación de pagamento que se propón nesta moción.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria ditame favorable da Comisión
Informativa  de  Facenda  e  Promoción  Económica  26  de  setembro  de  2011,  obténdose  o
seguinte resultado:

Votos a favor: once (11) (dos/as Sres/as, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García Balado,
López  Rodríguez,  Silvar  Canosa,  Trigo  Rey,  Couto  Seijido,  Polo  Gundín,  Roca Requeijo,
Martínez Ardá e Martínez Rodríguez)

Votos en contra: Ningún

Abstencións: seis (6) (dos/as Sres/as Galego Feal, Bertoa Puente, Dopico Rodríguez, Franco
Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras)

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Primeiro.- Pedir ao Goberno central que, tal e como ven propoñendo a Plataforma de
Afectados pola Hipoteca e outras  organizacións sociais, aprobe unha modificación da
regulación hipotecaria que inclúa a figura da dación en pago, de xeito que, nos casos
de  residencia  habitual,  si  o  banco  executa  a  hipoteca  e  se  queda  coa  vivenda,  a
totalidade da débeda (principal, mais xuros e costas xudiciais) quede liquidada, tal e
como sucede noutros países da UE ou en EEUU.

Segundo.-  Instar  ao Goberno a aprobar  unha moratoria  ou implementar  as medidas
necesarias  para  paralizar  os  deshaucios  das  familias  en  situación  de  insolvencia
sobrevenida e involuntaria. Para os miles de desahucios xa producidos, que se aproben
con carácter de urxencia medidas destinadas  a que os miles de pisos valeiros que
están  acumulando  as  entidades  financieinas  como  consecuencia  deses  embargos
sexan postos inmediatamente a disposición das familias deshauciadas e sen recursos
en réxime de aluguer social, non superando nunca o 30 % da renda familiar dispoñible.

Terceiro.-  Mais  alá  das  medidas  de  competencia  estatal,  estudar  as  medidas  a
emprender a nivel municipal para paralizar os deshucios, creando unha comisión mixta
na que participen representantes do pleno municipal e das asociacións de afectados,
veciñais  e  outras  organizacións  sociais  coñecedoras  da  problemática.  O  obxectivo
principal da comisión será buscar alternativas que eviten aos deshaucios por motivos
económicos. Nos casos que non sexa posible, garantir o realoxo digno das familias
afectadas.

Cuarto.-  Dar  traslado  destes  acordos  ao  Consello  de  Ministros  e  en  especial  ao
Ministerio  de  Economía  e  ao  de  Xustiza,  así  como  aos  grupos  parlamentarios  do
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Congreso e  o  Senado,  ao Parlamento  Autonómico,  á  Plataforma de Afectados pola
Hipoteca e as asociacións veciñais do municipio.

7. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do PSG-PSOE en relación coas
axudas da Xunta de Galicia aos concellos para a xestión de residuos

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica 26 de
setembro de 2011, que copiado di:

“Instar á Xunta de Galicia a:

Primeiro.- Que proceda á maior brevidade posible á implantación dun modelo de xestión dos
residuos sólidos urbanos mais descentralizado, cunha organización territorial encamiñada a
acadar  unha  maior  eficacia  económica  e  ambiental,  que  permita  minimizar  os  cutos  do
transporte desde os concellos e optimizar as condicións hixiénicas e de seguridade.

Segundo.- Como complemento desta mellora, que potencie un sistema de bonificacións que,
poñendo en valor os esforzos realizados por cada concello nos labores de reciclaxe dos seus
resíduos, contribúa de forma mais efectiva ao financiamento deste servizo básico.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que dende o cambio político na Xunta de Galicia os Concellos teñen que
asumir cada vez máis gastos en materia de residuos e que este se trata dun dos servizos
máis custosos, que todo comezou coa prohibición, ao principio da lexislatura autonómica, de
seguir levando os residuos voluminosos á Sogama co conseguinte incremento de custes para
o Concello e en definitiva para os veciños, di que agora se fai un novo ataque á bolsa de lixo
común que vai ao colector verde, que ata agosto deste ano os Concellos viñan a recibir uns
seiscentos mil  euros aproximadamente para este servizo e que agora se eliminan ante a
previsión dos posibles incumprimentos, por parte do Estado. Di que a realidade é que a Xunta
de Galicia está a facer un recorte máis.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo  Gundín,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o seu grupo vai votar a favor da moción, xa que a Xunta de Galicia
ven de recortar, sobre todo neste último ano, moitos servizos e axudas e que esta é unha
máis, di que esta é unha partida que estaba orzamentada a principio de ano e que agora se lle
está dando a volta, polo que se pode deducir que a Xunta de Galicia está a improvisar, xa que
en  realidade  non  lle  dan  as  contas,  polo  que  está  a  facer  recortes  coma  este  e  sube
indirectamente os impostos.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen unha
vez concedido, manifesta que vai votar a favor por estar de acordo coa moción.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Juan José Franco Casal, quen unha vez
concedido, manifesta que o seu grupo presentou na Comisión unha emenda á moción que foi
aceptada polo PSOE e que se traduciu neste ditame favorable, polo que di que van votar a
favor daquela.

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

Instar á Xunta de Galicia a:
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Primeiro.-  Que  proceda  á  maior  brevidade  posible  á  implantación  dun  modelo  de
xestión  dos  residuos  sólidos  urbanos  mais  descentralizado,  cunha  organización
territorial encamiñada a acadar unha maior eficacia económica e ambiental, que permita
minimizar  os  custos  do  transporte  desde  os  concellos  e  optimizar  as  condicións
hixiénicas e de seguridade.

Segundo.- Como complemento desta mellora, que potencie un sistema de bonificacións
que,  poñendo  en  valor  os  esforzos  realizados  por  cada  concello  nos  labores  de
reciclaxe dos seus residuos, contribúa de forma mais efectiva ao financiamento deste
servizo básico.

8.  Aprobación,  se  procede,  da  moción  do  grupo  municipal  do  BNG  en  relación  coas
devolucións  correspondentes  ás  liquidacións  negativas  da  participación  nos  ingresos  do
Estado

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica 26 de
setembro de 2011, que copiado di:

“Instar á Xunta de Galicia a:

Primeiro.- Que demande do Goberno do Estado a elaboración dun Plan que garanta o gasto
corrente aos concellos e a acordar unha moratoria no pagamento das liquidacións negativas
das cantidades recibidas da Participación de Ingresos do Estado (PIE) dos anos 2009 e 2009,
fixadas actualmente en cinco anos, ata un prazo de dez anos.

Segundo.- Dirixirse ao Ministerio de Facenda para que  Goberno de España adopte unha
medida  tendente  a  garantir  que  os  ingresos  netos  que  percibirán  as  entidades  locais  en
concepto de Participación nos Ingresos do Estado non sexan inferiores que os que percibiron
o ano 2009.

Terceiro.- Que demande do Goberno do Estado a reforma urxente do finanzamento local, de
maneira que o novo modelo incremente a contía da PIE, e dita participación dos  concellos
galegos se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galicia.. Así mesmo, demandarse
que  o  novo  modelo  teña  en  conta  o  maior  custo  dos  servizos  en  Galicia,  derivado  da
dispersión dos núcleos e do envellecemento da poboación.

Cuarto.- Dar conta este acordo ao Goberno da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios
do Parlamento de Galicia.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo  Gundín,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o ditame leva incorporado unha emenda do grupo municipal do PP
que foi aceptada, di que o Estado ingresa aos Concellos uns cartos todos os anos, cartos que
recada dos impostos aos cidadáns e que redistribúe cuns criterios, que estes criterios son
historicamente  negativos  para  Galicia,  xa  que  Galicia  representa  un  seis  e  medio  da
porcentaxe da poboación e se ingresa un cinco con dezasete por cento,  polo que Galicia
recibe  menos  que  a  media,  aínda  que  presenta  características  peculiares  como  é  a
disparidade  de  núcleos  que  fai  moi  custoso  estender  redes  de  servizos  por  todas  as
parroquias do Concello. Di que dende que no ano dous mil oito baixaron os orzamentos do
Estado, tamén baixaron as aportacións aos Concellos de xeito que Fene ten que devolver
cartos ao Estado, uns sete mil euros ao mes durante catro anos, por culpa dunhas previsións
estimatorias que  logo non se cumpriron. 
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De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido,  manifesta  que  o  seu  grupo  vai  votar  a  favor  da  moción,  segundo  o  dito  en
Comisión, que ninguén pode negar que os Concellos necesitan financiamento, que é unha
demanda histórica dos últimos trinta anos, di que xa nos anos oitenta os Concellos percibían
un quince por cento dos ingresos e as Comunidades Autónomas unha porcentaxe semellante,
que a día de hoxe os Concellos que asumen máis competencias que antes e seguen a ter a
mesma porcentaxe de participación dos recursos do Estado e as Comunidades Autónomas
pasaron do quince ata case o cincuenta por cento que teñen agora, que hai que facer unha
reforma para que ben se resten competencias aos Concellos, que non é a vía axeitada, ou
ben financiar correctamente as competencias que teñen actualmente os Concellos e disto son
responsables tanto o Estado coma as Comunidades Autónomas e cita o pacto local asinado
pola Xunta de Galicia cos Concellos.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen unha
vez concedido, manifesta que vai votar a favor da moción.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Juan José Franco Casal, quen unha vez
concedido, manifesta que o seu partido presentou unha moción ao respecto e que logo de ver
a moción do BNG optaron por a consensuar. Di que se trata de feitos moi graves e que non
hai que esquecer que esta situación foi provocada polo Partido Socialista, que como xa está
feito é polo que se pide, cando menos unha moratoria que veña a pasar de cinco a dez anos
para a devolución dos cartos.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que non todos os problemas que hai foron causados polo PSOE, que o
PP se esquece de que gobernou España durante oito anos.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo  Gundín,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que a cuestión é clara e está debatida en Comisión e que a moción pide
a corrección da situación.

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

Instar á Xunta de Galicia a:

Primeiro.- Que demande do Goberno do Estado a elaboración dun Plan que garanta o
gasto  corrente  aos  concellos  e  a  acordar  unha  moratoria  no  pagamento  das
liquidacións negativas das cantidades recibidas da Participación de Ingresos do Estado
(PIE) dos anos 2009 e 2009, fixadas actualmente en cinco anos, ata un prazo de dez
anos.

Segundo.-  Dirixirse ao Ministerio  de Facenda para que  Goberno de España adopte
unha medida tendente a garantir que os ingresos netos que percibirán as entidades
locais en concepto de Participación nos Ingresos do Estado non sexan inferiores que
os que percibiron o ano 2009.

Terceiro.-  Que demande do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento
local, de maneira que o novo modelo incremente a contía da PIE, e dita participación
dos concellos galegos se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galicia. Así
mesmo, demandarse que o novo modelo teña en conta o maior custo dos servizos en
Galicia, derivado da dispersión dos núcleos e do envellecemento da poboación.
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Cuarto.-  Dar  conta  este  acordo  ao  Goberno  da  Xunta  de  Galicia  e  aos  grupos
parlamentarios do Parlamento de Galicia.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 745/2011 de 26 de agosto ata
o número 757/2011 de 29 de agosto de 2011

Dáse conta das resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número  745/2011, de 26 de
agosto, ata  o  número  757/2011,  de  29  de  agosto  de  2011,  manifestando  o  sr.  alcalde-
presidente que estiveron a disposición dos distintos grupos na Secretaría do Concello, e así
consta no expediente.

2. Mocións

Non hai ningunha.

3. Rogos e preguntas

A continuación  pide  o  uso da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen unha vez
concedido, pregunta se o goberno municipal ten previsto facer, segundo o visto nos xornais,
un cambio de ubicación da segunda escola infantil,  que Fene xa presentou un proxecto á
Xunta de Galicia para facer a escola infantil do Carril e que se está a falar da súa instalación
no CEIP O Ramo de Barallobre, pregunta ao respecto se isto xa está confirmado pola Xunta
de Galicia, se este cambio de ubicación está cuantificado, xa que o Concello xa contaba con
anteproxectos pagados e por último, pregunta tamén polos prazos que se manexan. Di que na
Comisión de Urbanismo rogaron á concelleira de Urbanismo que solicitase os proxectos da
EDAR e que lle dixo que pensaba que xa estaban no Concello e que os tiñan os servizos
técnicos, polo que pregunta que se isto é así que quere unha copia do devandito proxecto.
Pregunta respecto das obras da Casa de Cela en que situación real se atopa e lembra que hai
un acordo municipal respecto a que os grupos políticos consensuen o uso que se lle vai dar a
aquela.  En  relación  coa  limpeza  do  conca  do  río  Cádavo  di  que  houbo  unha  actividade
voluntaria que acometeu a limpeza desta conca e pregunta se o goberno municipal dá por
finalizadas a labor de mantemento e limpeza ou pensa facer algunha outra actuación cara a
evitar o desbordamento do río. Roga para se proceda á poda das árbores nas distintas zonas
do Concello, xa que está comezando o outono e a caída da folla está provocando moitos
problemas.

De seguido intervén o concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo que pregunta, en relación á
posta  en marcha das dependencias de Servizos Sociais,  se coñecían a situación na que
estaba a alta do servizo da acometida eléctrica o se había algún tipo de contrato, se coñecían
en  que  día  recibiu  a  compañía  subministradora  a  solicitude  do  Concello  para  que  se
procedese á realización do servizo, se saben e coñecen de cal é o tempo de tramitación deste
tipo de solicitudes, que a un veciño normal o prazo é entre vinte e un días e dous meses.
Pregunta tamén se coñecen as consecuencias de usar un subministro eléctrico sen contrato e
supoñendo que o local estea de alta nalgún dos seguros do Concello, pregunta que pasaría
ante  un  incidente  neste  local  a  sabendas  de  que  non  hai  contrato.  Di  que  coñecen  as
respostas, que a solicitude a está tramitando un empregado da empresa subministradora que
coincide que é veciño de Fene, que ante o grave da situación, está tratando de axilizar os
trámites todo o que pode para regularizar e legalizar o servizo.
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A continuación pide o uso da palabra o concelleiro José Antonio López Rodríguez, quen unha
vez concedido, manifesta en relación co contido das Comisións que dende o seu partido ven
con preocupación o escurantismo daquelas, que ao anterior grupo de goberno se lle atacou
moito con este tema e agora se están a coñecer pola prensa o tema da ubicación da escola
infantil e outras novas, polo que roga lle dean algún sentido ás Comisións. Prosegue a dicir
que agora que Secretaría conta con algún persoal máis que axilicen o tema das actas que
seguen sen se aprobar. Pregunta pola reubicación do persoal da Área de Urbanismo e con
que persoal conta e cómo queda. Pregunta tamén polas obras que se están a facer no lugar
de Abaixo, que os veciños non teñen acceso ao proxecto e roga para que lle dean información
dese proxecto.  Respecto da obra de acceso ao parque de Vilanova pregunta se hai  algo
avanzado respecto ás autorizacións pendentes e en que estado se atopa.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Amalia García Balado, quen unha vez
concedido,  pregunta  si  se pensan podar  as árbores que hai  na avenida da Cooperación,
tamén roga para que se coloque de novo o sanitario químico que solicitaran as mariscadoras
e que estaba colocado na praia de Maniños e que se retirou por error.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Silvar Canosa, quen unha
vez concedido, pregunta cando se van iniciar as obras da pista de free style que a anterior
Corporación deixou preparado para instalar en San Valentín e pregunta se o goberno ten
pensado facer algo respecto das taxas de actividades que se fan no centro da terceira idade.

De  seguido  intervén  o  alcalde  que  di  respecto  da  escola  infantil  que  non  é  ningunha
ocorrencia, que cos nenos non as pode haber, que o proxecto que tiña o anterior goberno
para a reforma da escola do Carril non é que estea mal, que o actual goberno ten outras ideas
e no por iso as van deixar de as executar, di que se falou co claustro de mestres do colexio do
Ramo en relación ao uso dunhas instalacións que non se estaban a usar, que o centro antes
tiña máis de seiscentos alumnos e agora hai oitenta e catro, que se lles suxeriu a posibilidade
de acoller  a escola infantil  pola razón de que o centro xa conta cun pavillón cuberto,  un
parque, un comedor, unha ludoteca e demais servizos que teñen instalados e sen utilizar, que
isto foi o que lle propuxeron ao claustro de mestres e que eles dixeron que estaban de acordo
en acoller a escola infantil, que incluso se fidelizarían máis os alumnos cando rematasen a
ensinanza infantil, que logo disto tivo unha entrevista co xerente do Consorcio de Benestar en
Santiago ao que se lle propuxo esta alternativa ao anterior proxecto, alternativa que di que foi
acollida ben, xa que a escola vai ser a mesma e a inversión vai ser dez veces menor, que esta
alternativa posiblemente puidera estar en marcha para o curso que ven e que non habería que
esperar dous, tres ou catro anos para a realización das obras, di que de momento non hai
nada máis, que hai que esperar que visite o colexio do Ramo un técnico da Consellería, que a
zona se vai desafectar para facer a escola infantil. Conclúe dicindo o alcalde que o que hai é
esta posibilidade que a hai que estudar e que se non saíse adiante se votaría man á outra
posibilidade da escola do Carril.

En relación coas obras da EDAR, a concelleira Rocío Aurora Bértoa Puente di  que xa se
solicitou o proxecto no pasado, que no Concello hai o anteproxecto e que se volveu pedir de
novo a Augas de Galicia o proxecto. En relación coa reorganización da Área de Urbanismo di
que en todas as Comisións se dá conta de todo o que está a pasar, que nesta Área se vía que
había moito atranco na concesión de licenzas, que se axilizaron as licenzas menores que
estaban paralizadas, polo que pensa que este Área hai que a organizar, que cando se teña
pensado  como  se  dará  conta  na  Comisión  de  Persoal  e  na  de  Urbanismo,  que  se  vai
respectar en todo caso a todos os traballadores na súas funcións, que é competencia do
goberno a organización do persoal respectando á cualificación profesional e que incluso se
pensa en mellorar as condicións dalgún traballador se pode ser. En relación coa solicitude de
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información dos camiños di que lle fixeron chegar, a través do voceiro do grupo municipal, que
estas peticións as hai que facer por escrito de igual xeito que facían eles cando estaban na
oposición e coma fixo o voceiro do grupo político do BNG.

De seguido intervén o concelleiro Alejandro Dopico Rodríguez que di en relación coa Casa de
Cela di que pediu unha copia do proxecto e que logo da recibir acaba de comezar a traballar
neste asunto.

A continuación intervén o concelleiro José Andrés Serantes Painceiras que di en relación coa
limpeza do río Cádavo que se fixo esta actividade e se pediu a colaboración dos grupos
políticos, que esta limpeza se fixo en base a unha petición de ADEGA para que, colaborando
con AENA, se fixera unha actividade medioambiental, que se tratou dunha limpeza simbólica e
que agora se vai proceder á limpeza máis afondo co persoal do Concello. En relación coa
poda das árbores di que ten previsto comezar sobre o día vinte antes de que empece a caer a
folla. Respecto do camiño do lugar de Abaixo di que o que non se adapta ao proxecto son os
muros, que as medidas do camiño son as medidas que veñen no Plan, di que está en fase de
execución e pensa que rematará mañá. En relación co camiño de Fonte do Porco non se vai
executar aínda porque fallan os permisos de Augas de Galicia e Fomento e di que coma todos
saben levan algún tempo conseguilos. Respecto da tala dos chopos que se vai facer en San
Valentin, di que está previsto repoñelos pero que aínda non saben con que especie. Respecto
do servizo de Maniños di que non ten información, que el deu ordes para que o repuxeran e
que se non se repuxo o ten que consultar.

A continuación intervén o Alcalde para dicir, en relación ao centro de Servizos Sociais, que
logo do que supuxo esta obra, de estar a obra como estaba e de facela como se fixo, de ter
previsión do traslado do servizo e dos traballadores, parece mentira que o anterior goberno
non tivera a previsión de ter feita esa solicitude, di que poden ter toda a tranquilidade de que a
obra non ten problema ningún, que a obra se vai recepcionar con todas as da Lei, que está
funcionando o centro xa que o día un de outubro o local onde estaban os Servizos Sociais vai
ser ocupado polo Instituto Nacional de Estadísitica e que de aí ven a urxencia, que se non
fose polos modificados que houbo que facer aos proxectos desta obra este traslado xa o
podía ter feito o anterior goberno. En relación co camiño da Fonte do Porco responde que o
anterior goberno tamén se debeu preocupar de ter feito o proxecto e pedir as autorizacións,
cousa que non fixeron, que a acta de replanteo non está feita e non se pode iniciar a obra
antes das autorizacións. En relación coa pista de skate hai unha resolución da Alcaldía de
hoxe mesmo na que se solicita é empresa que presentou a oferta máis vantaxosa para que
presente a documentación, nun prazo de dez días.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo  Gundín,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que roga para que a Alcaldía xestione ante o colexio notarial a demanda
veciñal que teñen os veciños que é que Fene ten adxudicada unha notaría pero carece do
servizo, que é un servizo importante. Roga para que se lle entregue unha planificación ou un
programa das obras que están pendentes, que é fundamental saber as obras que se están a
facer no Concello. En relación coa escola infantil en Barallobre di que todo o mundo debe
saber que o BNG se interesou por ese proxecto dende hai moito tempo, que foi o seu partido
quen fixo xestións para axilizar ese proxecto da escola infantil no Carril, que se trataba dunha
obra nova e que iso foi así porque os usos impedían instalar unha escola dentro doutra, di que
ao seu grupo non lle parece mal que se poida facer, que no caso de Fene, os centros de
Barallobre ou Maniños poden incorporar a escola infantil e que en todo caso, roga para que
este debate se traslade á Comisión e que non se faga nestes momentos no Pleno, tamén roga
para  que  os  terreos  que  Fene  ten  cedido  ao  Consorcio  Galego  de  Servizos  Sociais  se
recuperen, se non se fai a obra da escola infantil do Carril. Prosegue dicindo que roga para
que se lles facilite día e hora para visitar o novo centro de Servizos Sociais, logo de ver que xa

24 de 25



se trasladaron e está funcionando dito servizo. Roga para que o tractor vello do Concello se
use o máis excepcionalmente posible, que se use en todo caso de xeito moi puntual.

De seguido intervén o alcalde para dicir  que se está a traballar  no tema do Notario,  que
respecto dos plans provinciais se lles pasará un listado do estado daqueles. Di respecto da
escola infantil di que parece ser que xa se fixo a desafectación do uso, que se quedou en falar
cun técnico da Xunta a mediados deste mes. Di que porán día e hora para a visita ao centro
de Servizos Sociais e di que o tractor vello se utilizou puntualmente porque o tractor novo tivo
unha avaría.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen unha
vez concedido, roga para que se eviten na medida do posible os erros nas convocatorias,
tamén pregunta porque non se incluíu na orde do día a acta do mes de setembro. Roga para
que se lles facilite unha copia do convenio subscrito polo Concello con Ferrol respecto da
auga e saber cal é a proposta que Ferrol ten respecto a este asunto.

De seguido intervén o alcalde para dicir respecto dos erros nas convocatorias poden proceder
de asinar de xeito autómata as convocatorias e respecto da acta de setembro di que non se
puido traer, que procurarán traer a acta ao vindeiro Pleno. En relación co tema da auga con
Ferrol di que todos os Concellos, non sendo Ferrol, coñeceron este tema a través da prensa,
di que hai un convenio asinado dende dous mil sete, do que se facilitará copia a todos os
grupos, que ten dez anos de vixencia e que ten cláusulas de revisión dos prezos da auga, que
descoñecen en base a que informe técnico ou en base a que informe económico a empresa
municipal de augas de Ferrol insta ao Concello de Ferrol a que inicie un proceso de revisión
do contrato, que a postura de Fene vai ser a oposición a isto, xa que o pactado é o pactado, e
di que unha soa parte non pode mover un contrato, que as circunstancias económicas non
puideron variar tanto en só catro anos, di que estivo a ver o convenio e que non ten cláusula
de revisión polo que non pode máis que manifestar o seu descoñecemento do asunto, xa que
non houbo comunicación oficial ao respecto, di que so coñecen o que saíu en prensa.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a sesión ás 20:30 horas do día ao
comezo sinalado, estendéndose de todo isto na presente acta, do que eu, secretario, dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente

A secretaria accidental

Gumersindo Pedro Galego Feal Sonia Corral Corral
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