
Pza. do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 

 

C
.I.F.: P-1503600-G

 

Dilixencia: acta aprobada na sesión ordinaria do 10.05.2017 
O secretario en réxime de acumulación 

Alejandro Antelo Martínez 

  1 de 68 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 06.07.2017 
 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.07 h do 
06.07.2017, baixo a presidencia do alcalde Juventino José Trigo Rey, reúnese, en primeira 
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria convocada para hoxe. 
 
Asistiron os/as concelleiros/as: 
 
Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Bértoa Puente, Juan José Franco Casal, Alejandro Jorge 
Gutiérrez Sánchez, Juana Barro Couto, José Andrés Serantes Painceiras, Ana María Novo Picos, 
Alejandra Permuy Meizoso, Justo Martínez Ardá, María Manuela Aguilar Prieto, Antón Lois Noceda 
Carballo, Joaquín Julián Ayala Garrido, Amalia García Balado, Xoan Manuel Rodríguez Bastida, César 
Daniel Castro García e María del Carmen Martínez Rodríguez 
 
Secretaria: 
 
Estefanía Manteiga Lamas 
 
Interventora:  
 
Iria Luisa Díaz Gavela 
 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido segundo 
o artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, declara aberta a sesión e procede ao 
estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria. 
 
 
1. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 562/2017 ao núm. 713/2017 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que 
di en relación coa Resolución que acorda a renuncia da citación do contrato dos parques infantís e 
adecuación da pista polideportiva de Magalofes, que estaba condicionado, pensa, polas afeccións do parque 
infantil do 10 de marzo. Cales foron a repercusións da renuncia?, vai implicar a posibilidade de manter a 
axuda?. 
 
Contéstalle o alcalde que si que se trata dos danos producidos no parque do 10 de marzo que non se 
podían reparar, tal e como se fixo o proxecto inicial, por iso renunciouse porque estaban previstos outro tipo 
de servizos. Para isto precísase a renuncia e non hai que facer máis trámites. Presentarase unha pequena 
addenda ao proxecto que había que substituirá os xogos infantís que había por unhas mesas de xogos. 
 
O voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, pregunta se non foi posible facer un 
reformado e facelo máis rápido?. 
 
O alcalde contéstalle que se consultou coa Deputación e lles dixeron que se fixera deste xeito. 
 
Os concelleiros danse por informados. 
 
 
2. Dación de conta da liquidación do orzamento do exercicio 2016 
 
A continuación fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do PP, Juan José Franco Casal, 
que di que a liquidación é manifestamente mellorable, sobre todo tendo en conta que o goberno non 
foi quen de aprobar un orzamento. Chámalle a atención a incapacidade do actual goberno de 
executar gran parte das partidas pois hai niveis absolutamente ridículos de execución, chegando en 
inversións a un 36 por cento, o cal non é para sentirse orgulloso desta liquidación. 
 
De seguido intervén o alcalde que, segundo xa dixo na Comisión, por primeira vez se cumpriron 
todos os parámetros que esixe a Administración central. O resultado orzamentario é positivo, o 
remanente de tesourería tamén é importante, conséguese o aforro neto, os gastos pendentes de 
imputación do 2016 foron os máis baixos dos últimos anos. Pensa que para ser a primeira vez que 
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se cumpre todo isto e sabendo que todo é mellorable, a súa idea sería que non quedara nin sequera 
o que quedou pendente de pagamento, o que sería unha xestión máis eficaz, pero tendo en conta 
que se trata dun 25 por cento do que quedaba habitualmente pensa que é un obxectivo difícil, pero 
que se acada por primeira vez. Todo é mellorable e este ano pretende volver intentar cumprir e 
mellorar estes parámetros. 
 
Os concelleiros danse por informados. 
 
 
3. Dación de conta do informe de seguimento do Plan económico financeiro 2016/2017 
correspondente ao exercicio 2016 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que sabe que se trata dunha dación de conta que non leva ningunha votación, pero 
arrogarse os logros que se arroga o goberno respecto deste Plan é de chiste logo de ver a 
porcentaxe de inversións do 36 por cento que reflexa a liquidación. Nos vindeiros puntos verase que 
hai sen pagar facturas do ano 2014, 2015 e 2016. Destaca que esta é a primeira vez que Fene ten a 
necesidade de aprobar un plan económico financeiro, pero o goberno dixo que era dilixente e que 
daba cumprimento a todo o que é mentira, pois cando se ditou a Resolución da alcaldía da 
liquidación do orzamento do exercicio 2015 no que se constata o incumprimento da regra de gasto 
con data 27.04.2016, a data máxima para presentar o Plan económico financeiro foi o 27.05.2016 e 
o plan debía ser aprobado polo Pleno no prazo máximo de dous meses dende a súa presentación, a 
posta en marcha do plan no debía exceder tres meses da constatación do incumprimento e o Plan se 
presentou no Pleno de novembro de 2016, incumprindo todos e cada un dos prazos que marca a Lei. 
A isto xa están acostumados pero o Plan ten a advertencia de que a recuperación dos obxectivos de 
estabilidade presupostaria e, no seu caso, da regra de gasto pola utilización do remanente de 
tesourería se lograría coa simple aprobación do presuposto do exercicio seguinte, pero o alcalde 
propuxo no Plan dar a máxima importancia ao principio de anualidade orzamentaria e resulta que 
uns puntos máis adiante deste Pleno vaise tratar un recoñecemento extraxudicial que ten dúas 
facturas sen pagar do 2014, facturas do 2015 e 2016; tamén propuxo a limitación ao máximo do 
remanente de tesourería para o financiamento de gasto adoptando medidas compensatorias pero 
esas facturas vanse pagar co remanente de tesourería; propuxo a aprobación dos orzamentos do 
2017 e pregúntalle ao alcalde, onde cumpriu vostede isto?, como se pode un dicir e atribuír unha 
serie de logros que non existen?, pois o fundamental para cumprir co Plan é a aprobación do 
orzamento. Por todo isto pensa que esta dación de conta é un “brindis ao sol”. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que onde hai datos sobran debates e os datos obxectivos son os que son. É certo 
que o Concello, segundo informou no punto anterior, cumpre cos parámetros de gasto que marca a 
lexislación, en boa parte porque non son quen de gastar os cartos, por iso non é para alegrarse 
desta situación, porque cumpre daquela forma. Respecto do Plan económico financeiro dille ao 
alcalde que lle acaban de relatar determinadas cuestións nas que non cumpre e dille que non é serie 
que veña aquí a dar conta de que cumpriu en todo cando os datos están aí para contrastalos. Se 
dixera que cumpriu o básico do Plan e que quedaron “flecos” aínda podían ter unha intervención 
máis mesurada pero vostede díxolles que o cumpriron todo. Se fai as contas ao seu grupo non lle 
dan e non lle parece serio este xeito de facer as cousas, hai que recoñecer o que non se puido facer, 
xa que se cadra hai algunha cousa que pode non ser só responsabilidade súa. Non se pode facer un 
“brindis ao sol” cando a metade dos deberes están sen facer. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoan Manuel Rodríguez 
Bastida, que di que case que é un absurdo discutir algo que é unha dación de contas pero dille ao 
alcalde que fixo un canto ao aire baseándose na súa acción de goberno e dille que non está de acordo, 
que non o fixo ben e que non foi eficaz. 
 
De seguido intervén o alcalde que di que hai que ter en conta a obxectividade. O obxectivo que ten o 
Plan económico financeiro é cumprir os parámetros que marcan outras administracións para todos os 
concellos do Estado español, non só para Fene. O obxectivo é cumprir tres parámetros, a 
estabilidade orzamentaria, regra de gasto e o límite de endebedamento. Fene cumpre este ano por 
primeira vez todos eses obxectivos. Aínda que o goberno non foi quen de facer todo o que establece 
o Plan conseguiu o obxectivo que foi cumprir escrupulosamente co que se pide. Lémbralle ao voceiro 
do grupo municipal do PP que no 2014 o seu goberno incumpriu e no 2015, daquela o seu goberno, 
tivo a obriga, por Lei, de presentar un Plan económico financeiro e non o presentou. Ao ano seguinte 
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incumpriuse tamén e o actual goberno si que o presentou e si que o cumpriu. É certo que seguro 
que o poderían ter feito mellor. Di que quere deixar claro que non se trata de non gastar senón de 
non “derrochar”, como se fixo no Concello nos últimos anos. Respecto das inversións di que no 2016 
aprobouse logo do verán, por primeira vez, unha serie de plans na Deputación como o PAS, que 
loxicamente se executaron este ano. Non obstante reitera que tanto a Xunta de Galicia como o 
Ministerio din que Fene cumpre. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que non quere entrar en debate pero pídelle ao alcalde que non se autoxustifique 
dicindo cousas non son verdade. Primeiro, todos os Concellos do Estado español non teñen Plan 
económico financeiro, só o teñen aqueles que incumpren como é o caso de Fene por primeira vez. 
Xamais na lexislatura anterior entrou un requirimento no Concello para elaborar o Plan económico 
financeiro e invita ao alcalde a presentalo, pero para o actual goberno si que houbo dous 
requirimentos que non cumpriu, pois o plan presentouse en novembro en vez de en maio. 
Cómprense os parámetros porque non gasta e non se executa. Non se aprobou o orzamento do 2016 
nin hai orzamento para o 2017, o que é a premisa fundamental. Cando chegou el ao goberno había 
900000 euros de débeda con provedores e tiveron que pedir un préstamo a pagar en tres 
anualidades que conseguiu pagalo en dúas, grazas á boa xestión, cousa que o actual goberno non 
ten. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que dille ao alcalde que lle agradece a súa ultima intervención pois parécese algo máis á 
verdade. É certo que se cumpre a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto pero non polo 
camiño do Plan que se presentou ao Pleno, porque por ese camiño non foi quen de cumprir unha 
parte significativa del. Se isto o dixera na súa primeira intervención aforraría, seguro, estas 
intervencións. Dille que cumpre, pero non por ser eficiente senón porque non foi quen de executar 
os plans da Deputación e foi incapaz de investir no 2016 nas obras previstas. Por tanto, da súa 
incapacidade de xestión xérase que o Concello non gasta e por iso é máis doado cumprir, de feito 
aínda se está contratando obras do 2016, logo de dez meses de que quedara só no goberno, é máis, 
aínda se falou hoxe dunha na que veu un temporal pero a obra é do PAI 2015 e o temporal veu no 
2017, así se isto estivese contratado e executado, non se debería retrasar outra vez. Lémbralle ao 
alcalde que leva aquí dez meses e xa non é de recibo mirar o que se facía antes ou non, en todo 
caso, antes non se tardaban dez meses en contratar obras. Tamén lle lembra que hai un 50 por 
cento dos cartos que había nos plans provinciais do ano pasado. 
 
De seguido intervén o alcalde que di que se queda con dúas frases, unha que se cumpre e outra que 
é moi significativa de que non entrou ningún requirimento. 
 
Os concelleiros danse por informados. 
 
 
4. Aprobación, se procede, do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 
5/2017 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión 
ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 26.06.2017 por 3 votos a favor (2 
do grupo municipal do BNG e 1 do grupo municipal Mixto) e 5 abstencións (3 do grupo municipal do 
PP, 1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene): 
 
“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 
“As facturas incluídas no presente expediente corresponden todas elas a exercicios anteriores ó 
presente, polo que para proceder á súa aprobación deberá procederse ó seu recoñecemento 
extraxudicial de créditos. O nome de “recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva da posibilidade 
que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda 
incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non seguir o procedemento de 
adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios, execución de obras ou entrega de 
materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións xudiciais 
correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada teoría do 
enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en canto vense a 
sustituir ós órganos xudiciais. 
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En definitiva, a proposta de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello recoñeza como 
propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en anos 
anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración.  
Os gastos cuxo recoñecemento extraxudicial se propón, si ben gastos foron realizados todos eles nos 
exercicios 2016, 2015 e 2014, resultaron necesarios e indispensables para o normal funcionamento 
dos servicios municipais, pero non poideron ser imputados ó exercicio ó que correspondían por 
distintos motivos: 
- Pola demora na presentación dalgunha das  facturas, xa que tiveron entrada no concello no 
exercicio seguinte ó que correspondían, non contando con crédito orzamentario adecuado e 
suficiente no exercicio corrente sen producir a perturbación do correspondente servizo. Neste 
suposto atópanse as facturas incluídas nas relacións 34 e 35. 
- Pola inexistencia de crédito no orzamento ao que deberían ser imputados. Trataríase da maioría 
das facturas incluídas na relación de facturas 34 A que inclúe as facturas que quedaron pendentes de 
imputación a 31 de decembro de 2016. 
- Pola imposibilidade de comprobar a prestación dos servizos non podendo outorgarse a 
conformidade ás mesmas antes de fin de exercicio non sendo posible a súa imputación ao exercicio 
corrente sen producirse a perturbación do servizo. Trátase de facturas incluídas na relación de 
facturas 34 A. 
 
Considérase necesario e obrigado atender aos gastos incurridos para evitar o perxuicio dos terceiros 
contratantes coa Administración, e o correlativo enriquecimento inxusto ou sen causa de ésta. 
 
Así mesmo, a imputación dos gastos ó exercicio corrente encádrase dentro dos marxes para efectuar 
un recoñecemento extraxudicial de crédito polo concello  de conformidade coas disposicións das BEO 
31ª do orzamento do exercicio 2015, prorrogado e considerando a efectiva prestación dos servicios, 
suministros e   obras constando factura acreditativa de cada un dos gastos debidamente conformada 
polos responsables dos distintos órganos xestores do gasto. 
 
O presente expediente tramítase simultáneamente ao expediente de modificación de créditos 
5/2017,subexpediente 1/2017, na súa modalidade de suplemento de créditos,                                                    
cuxa finalidade e  incrementar o crédito das aplicacións  aos que se imputan estos gastos, en 
consecuencia a aprobación deste expediente queda condicionado á  aprobación definitiva do 
expediente de modificación de créditos. 
 
A intervención municipal con data 21 de xuño de 2017 emite o informe de fiscalización 152/2017 en 
relación ao presente expediente no que emite as seguintes conclusións: 
“Fiscalízanse de disconformidade, reparo sen efectos suspensivos por ter sido xa reparadas 
suspensivamente pola intervención anteriormente extendendo o levantamento do reparo ás 
sucesivas facturas, as seguintes facturas, por non respetar os requisitos do contrato menor e 
atoparrnos como xa constatou a intervención municipal en anteriores informes ante un 
fraccionamento do obxecto do contrato obviando a normativa aplicable en materia de contratación: 
Relación de facturas 34 A: 
- 3 facturas de Gas Natural Servicios SDG SA dúas en concepto de enerxía eléctrica alumeado 
público en Rúa Pombal e unha factura en concepto de enerxía eléctrica para a depuradora. 
- 20 facturas de Aplicaciónes para cristalizados SL en concepto de servizo de limpeza nas escolas. 
- 4 facturas de Servicios deportivos de Galicia SL en concepto de servizo de actividades das escolas 
culturais e deportivas con periodicidade mensual así como polo reparto periódico de publicidade. 
- Factura de Repsol Butano SA en concepto de aluguer e mantemento da caldeira do local de ensaio. 
- Factura de Climatizaciones Ferrolterra Sl en concepto de revisión da caldeira da galiña azul. 
- Factura de Hidrocarburos del Norte en concepto de calefacción xuzgado de paz. 
- Factura de Juan Antonio Sánchez Bolaños en concepto de mantemento informático o mes de 
decembro. 
Relación de facturas 34: 
- Facturas de Gas Natural Servicios SDG en concepto de suministro de auga quente a distintas 
dependencias así como o suministro de enerxía eléctrica. 
- Facturas de Rodríguez Rodríguez Torres SL en concepto de servizo de asesoramento xurídico dos 
servizos sociais os meses de maio a decembro de 2016. 
Relación de facturas 35: 
- Factura de Asociación ferrolana de drogodependencias (Asfedro) en concepto de programa de 
prevención de drogodependencias o mes de novembro. 
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O resto das facturas de importe superior a 300 euros (IVE excluído) non detalladas expresamente 
infórmanse desfavorablemente por non ter constancia esta intervención de que se tramitase a 
obrigatoria proposta de gasto con carácter previo. 
En relación á tramitación deste expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos esta 
intervención debe advertir da excepcionalidade que o lexislador confire ó expediente de 
recoñecemento extraxudicial de créditos, dendo evitar que se convirta nunha técnica orzamentaria 
habitual xa que eso imposibilitaría a valoración da xestión orzamentaria anual en relación co cálculo 
das magnitudes económico-financieiras e orzamentarias, de forma que se incumpriría unha das 
finalidades do cálculo de tales magnitudes, cal é a de suministrar aos órganos xestores información 
veraz sobre da imaxe fiel da situación da entidade para así posibilitar a programación de políticas 
orzamentarias acordes coas directrices políticas que os órganos responsables da xestión municipal 
estimen máis convenientes aos intereses xerais. 
Así mesmo advírtese que para a aprobaicón do presente expediente de recoñecemento extraxudicial 
é requisito previo a aprobaicón do expediente de modificación de créditos 5/2017, subexpediente 
1/2017 de suplemento de créditos.” 
 
No informe da Intervención municipal de fiscalización do expediente de recoñecemento extraxudicial 
de créditos ponse de manifesto, entre outras cuestións, a necesidade de que polo concello se 
procedese ó recoñecemento e pago das citadas facturas pois noutro caso estaríase a producir un 
enriquecemento inxusto da administración. 
 
En definitiva, a proposta de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello recoñeza como 
propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en anos 
anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración.  
Tal e como se puxo de manifesto no informe da intervención municipal no orzamento do exercicio 
2015, prorrogado non existía crédito para imputar estos gastos polo que simultáneamente a este 
expediente tramítase o expediente de modificación de créditos 5/2017, subexpediente 1/2017 de 
suplemento de créditos coa finalidade de dotar do crédito orzamentario preciso para a imputación do 
expediente; o que implica que a competencia para o recoñecemento extraxudicial de crédito 
corresponda ó Pleno en virtude do contido das BEO e do TRLRFL. 
 
Por todo o anterior, esta Alcaldía emite a seguinte proposta de acordo para que polo Pleno  se 
adopten os seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial das  facturas relativas ó expediente de 
recoñecemento extraxudicial nº 5/2017  por un importe total de 144.854,16 € condicionando a súa 
efectividade, en todo caso, á  aprobación definitiva do expediente modificativo de créditos 5/2017, 
subexpediente de suplemento de crédito nº 1/2017 e entrada en vigor desa modificación 
orzamentaria. 
 
Segundo.-  Autorizar e dispoñer dos gastos e recoñecer as obrigas a favor do proveedores, polos 
importes que se especifican e con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes, e ordenar o 
pagamento relativo á relacións de Facturas F/2017/34 por un total de 58.824,30 €: 
 

Nº Data Ftra Data F Total CIF Nome Concepto Aplic. 

F/2017/178 26/01/2017 2015FA00010195 31/03/2015 5230,45 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AGUA CALIENTE PISCINA 
CENTIEIRAS PERIODO 23.02 A 
23.03.2015 

2017       
342 22102 

F/2017/373 07/02/2017 2016FA00046793 30/09/2016 1129,15 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE PISCINA 
CENTIEIRAS DO 12/08/2016 AO 
14/09/2016 

2017       
342 22102 

F/2017/453 08/02/2017 2016FA00023588 31/05/2016 5584,65 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE PISCINA 
CENTIEIRAS DO 18/04/2016 AO 
19/05/2016 

2017       
342 22102 

F/2017/454 08/02/2017 2015FA00005432 28/02/2015 6084,64 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE PISCINA 
CENTIEIRAS DO 23/01/2015 AO 
23/02/2015 

2017       
342 22102 

F/2017/466 08/02/2017 2016FA00040932 31/08/2016 1129,15 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE PISCINA 
CENTIEIRAS DO 12/07/2016 AO 
12/08/2016 

2017       
342 22102 

F/2017/467 08/02/2017 2016FA00056542 31/10/2016 6771,51 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS 

CONSUMO AUGA QUENTE PISCINA 
CENTIEIRAS DO 14/09/2016 AO 2017       
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Nº Data Ftra Data F Total CIF Nome Concepto Aplic. 

SDG,SA 12/10/2016 342 22102 

F/2017/468 08/02/2017 2016FA00035001 31/07/2016 3032,33 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE PISCINA 
CENTIEIRAS DO 16/06/2016 AO 
12/07/2016 

2017       
342 22102 

F/2017/469 08/02/2017 2015FA00004923 28/02/2015 566,38 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 25/06/2014 AO 23/07/2014 

2017       
312 22102 

F/2017/470 08/02/2017 2016FA00056773 31/10/2016 605,98 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 14/09/2016 AO 17/10/2016 

2017       
312 22102 

F/2017/471 08/02/2017 2016FA00023796 31/05/2016 758,95 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO DE SAUDE 
PERLIO DO 18/04/2016 AO 18/05/2016 

2017       
312 22102 

F/2017/472 08/02/2017 2016FA00045052 31/08/2016 559,48 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 12/07/2016 AO 12/08/2016 

2017       
312 22102 

F/2017/474 08/02/2017 2016FA00053386 31/10/2016 344,66 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION EDIFICIO 
CONCELLO DO 12/09/2016 AO 
17/10/2016 

2017       
933 22102 

F/2017/475 08/02/2017 2016FA00046596 30/09/2016 297,14 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION EDIFICIO 
CONCELLO DO 12/08/2016 AO 
12/09/2016 

2017       
933 22102 

F/2017/476 08/02/2017 2016FA00026051 31/05/2016 982,1 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION EDIFICIO 
CONCELLO DO 18/04/2016 AO 
18/05/2016 

2017       
933 22102 

F/2017/491 09/02/2017 2016FA00049920 30/09/2016 477,44 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 12/08/2016 AO 14/09/2016 

2017       
312 22102 

F/2017/492 09/02/2017 2016FA00038591 31/07/2016 489,49 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 16/06/2016 AO 12/07/2016 

2017       
312 22102 

F/2017/493 09/02/2017 2016FA00035639 31/07/2016 297,96 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION EDIFICIO 
CONCELLO DO 16/06/2016 AO 
12/07/2016 

2017       
933 22102 

F/2017/494 09/02/2017 2016FA00043420 31/08/2016 297,95 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION EDIFICIO 
CONCELLO DO 12/07/2016 AO 
12/08/2016 

2017       
933 22102 

F/2017/536 10/02/2017 2015FA00004955 28/02/2015 608,68 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 23/09/2014 AO 22/10/2014 

2017       
312 22102 

F/2017/537 10/02/2017 2015FA00004998 28/02/2015 721,72 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 24/11/2014 AO 19/12/2014 

2017       
312 22102 

F/2017/538 10/02/2017 2015FA00004905 28/02/2015 897,25 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 24/04/2014 AO 23/05/2014 

2017       
312 22102 

F/2017/539 10/02/2017 2015FA00004969 28/02/2015 860,49 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 22/10/2014 AO 24/11/2014 

2017       
312 22102 

F/2017/540 10/02/2017 2015FA00004932 28/02/2015 552,93 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 23/07/2014 AO 21/08/2014 

2017       
312 22102 

F/2017/541 10/02/2017 2015FA00004915 28/02/2015 591,92 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO AUGA QUENTE E 
CALEFACCION CENTRO SAUDE PERLIO 
DO 23/05/2014 AO 25/06/2014 

2017       
312 22102 

F/2017/546 10/02/2017 2015FA00010800 31/03/2015 2862,75 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION AVDA DO 
CONCELLO S/N DEPENDENCIAS DO 
24/02/2015 AO 23/03/2015 

2017       
933 22102 

F/2017/547 10/02/2017 2015FA00008663 28/02/2015 3795,61 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION DE 23.01.15 A  
24.02.15 

2017       
920 22102 
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Nº Data Ftra Data F Total CIF Nome Concepto Aplic. 

F/2017/548 10/02/2017 2016FA00058448 29/11/2016 5997,5 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION DA PÍA 
MUNICIPAL DE 19.12.14  A 23.01.15. 

2017       
342 22102 

F/2017/549 10/02/2017 2016FA00058447 29/11/2016 3811,44 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,SA 

CONSUMO CALEFACCION DA CASA DO 
CONCELLO DO 19.12.14 A 23.01.15. 

2017       
920 22102 

F/2017/885 10/03/2017 FE16137012703794 21/12/2016 190,71 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA EN FONTE DO 
CAMPO 9777 ESCOLA DO 17/11/2016 
AO 15/12/2016 

2017       
323 22100 

F/2017/886 10/03/2017 FE16137012708428 21/12/2016 142,51 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA EN AVDA DOUTOR 
SIXTO MAURIZ 9701 ESCOLA DO 
17/10/2016 AO 16/12/2016 

2017       
323 22100 

F/2017/887 11/03/2017 FE16137012221845 14/12/2016 34,5 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA EN ESTRADA DA 
ARMADA 60 BAIXO DEPENDENCIAS DO 
10/11/2016 AO 08/12/2016 

2017       
933 22100 

F/2017/888 11/03/2017 FE16137012516996 18/12/2016 135,75 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA EN PORTA DO SOL 
36 BAIXO ESCOLA DO 14/11/2016 AO 
13/12/2016 

2017       
323 22100 

F/2017/889 11/03/2017 FE16137012332519 15/12/2016 30,5 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA EN LGR REDONDO 
S/N BOMBEO DO 11/11/2016 AO 
10/12/2016 

2017       
160 22100 

F/2017/890 11/03/2017 FE16137012332114 15/12/2016 170,04 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA LOCAL EN SAN 
MARCOS DE 11.11 A 11.12.16 

2017       
933 22100 

F/2017/891 11/03/2017 FE16137012344813 15/12/2016 121,29 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA ESCOLA DE 
PEDRON MAGALOFES DE 11.11 A 
10.12.16 

2017       
323 22100 

F/2017/892 11/03/2017 FE16137012814183 22/12/2016 321,92 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENERXIA ELECTRICA OFICINA CULTURA 
E DEPORTES. AVDA. NATURAIS 44 DE 
16.11 A 15.12.16 

2017       
933 22100 

F/2017/893 11/03/2017 FE16137012608462 19/12/2016 207,78 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

ENEXIA ELECTRICA CASETA ANTENA 
MARRAXON DE 11.11 A 11.12.2016 

2017       
933 22100 

F/2017/902 03/03/2017 _95/01 31/05/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORIA XURIDICA SERV. 
SOCIAIS MES DE MAIO 2016 

2017       
231 22799 

F/2017/903 03/03/2017 _123/01 30/06/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO 
SERV.SOCIAIS MES DE XUÑO 2016 

2017       
231 22799 

F/2017/904 03/03/2017 _136/01 31/07/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORAMENTE XURIDICO 
MES DE XULLO 2016 

2017       
231 22799 

F/2017/905 03/03/2017 _164/01 07/09/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORIA XURIDICA SERV. 
SOCIAIS MES DE AGOSTO 2016 

2017       
231 22799 

F/2017/906 03/03/2017 _193/01 30/09/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO 
SERV. SOCIAIS MES DE SETEMBRO 
2016 

2017       
231 22799 

F/2017/907 03/03/2017 _220/01 31/10/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO 
SERVIZOS SOCIAIS MES DE OUTUBRO 
2016 

2017       
231 22799 

F/2017/908 03/03/2017 _236/01 25/11/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO 
SERVIZOS SOCIAIS MES DE NOVEMBRO 
DE 2016 

2017       
231 22799 

F/2017/909 03/03/2017 _279/01 31/12/2016 266,2 B70262019 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
TORRES, S.L. 

SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO 
DE SERVIZOS SOCIAIS MES DE 
DECEMBROL 

2017       
231 22799 

 
Terceiro.- Autorizar e dispoñer dos gastos e recoñecer as obrigas a favor do proveedores, polos 
importes que se especifican e con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes, e ordenar o 
pagamento relativo á relacións de Facturas F/2017/34 A por un total de 67.466,90 €: 
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F/2015/3084 15/08/2015FE15321163677243 07/01/2015 465,6 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG,SA  

ENERXIA ELECTRICA ALUMEDO 
PUBLICO RUA POMBAL DO 01-11-2014 
A 16-12-14  

2017       165 
22100 

F/2015/3085 15/08/2015FE15321163677242 07/01/2015 134,59 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG,SA  

ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO 
PUBLICO  RUA POMBAL 30-08-14 A 31-
10-14.  

2017       165 
22100 

F/2016/3287 18/10/20169 1564  30/09/2016 2287,41 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO DE LIMPIEZA  COLEXIO DA 
XUNQUEIRA 01.09 A 09.09.16  

2017       341 
22699 

F/2016/3471 13/10/201609/1559  30/09/2016 1167,05 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERV.LIMPEZA NO COLEXIO DOS 
CASAIS DE 12.09 A 30.09.16  

2017       323 
22700 

F/2016/3473 13/10/201609/1562  30/09/2016 2256,29 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO DE LIMPEZA DO COLEXIO DO 
RAMO DE 02.09 A 09.09.16  

2017       323 
22700 

F/2016/3474 13/10/201609/1561  30/09/2016 1820,59 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERV.LIMPE3ZA DE COLEXIO DE 
CENTIEIRAS DE 01.09 A 09.09.16  

2017       323 
22700 

F/2016/3475 13/10/201609/1563  30/09/2016 1493,82 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO DE LIMPEZA DO COLEXIO OS 
CASAIS DE 26.08 A 01.09.16  

2017       323 
22700 

F/2016/3477 13/10/201609/1557  30/09/2016 2800,91 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO DE LIMPEZA DO  COLEXIO DE 
CENTIEIRAS DE 12.09 A 30.09.2016  

2017       323 
22700 

F/2016/3478 13/10/201609/1558  30/09/2016 2334,09 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO DE LIMPEZA NO COLEXIO DO 
RAMO DE 12.09 A 30.09.16  

2017       323 
22700 

F/2016/3479 13/10/201609/1560  30/09/2016 2334,09 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO DE LIMPEZA DE COLEXIO DA 
XUNQUEIRA  DE 12.09 A 30.09.16  

2017       323 
22700 

F/2016/3486 18/10/20162609 DE  14/09/2016 4757,97 G15033186 COFRADIA DE 
BARALLOBRE  

SUMINISTRO MARISCO 
(ALMEXA,BERBERECHO, MEJILLON E 
NAVALLA) PARA A FESTA MARIÑEIRA.  

2017       432 
22799 

F/2016/3506 04/11/2016S 465  31/10/2016 3035,19 B15261167 SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE 
GALICIA, S.L.  

Solfexo Casa da Cultura / Piano Casa 
da Cultura / Guitarra A 
Xunqueira.OUTUBRO.  

2017       334 
22700 

F/2016/3603 21/10/2016A/1843  20/10/2016 3,63 B15044266 TECNICA DE OFICINA  SUMINISTRO RUEDA PARA SILLA DE 
OFICINAS XERAIS.  

2017       920 
22699 

F/2016/3614 26/10/201616297  10/10/2016 468,92 B70120472 BERCOM IMPRESION 
DIXITAL S.L.   

SUMINISTRO GRAFICA PARA 
PHOTOCALL DO MUSEO HUMOR. 
EXPOSICION LUIS DAVILA.  

2017       333 
22602 

F/2016/3831 18/11/2016FE16321214912190 11/10/2016 807,31 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG,SA  

ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA NA 
AVDA DO MAR SAN VALENTIN DE 01.09 
A 30.09.16  

2017       160 
22100 

F/2016/3879 24/11/2016377 7  22/11/2016 705,01 B70266374 EMEPA SL  Actuacion Xan Veiga na casa da Cultura 
de Fene ( Actuación de Xan Veiga na 
casa da Cultura de Fene )  

2017       334 
22799 

F/2016/3989 17/11/2016A-53  11/11/2016 400 B70096433 BERROBAMBAN  ACTUACION DE PAULA CARBALLEIRA O 
11/11 CICLO NOVEMBRO, MES DO 
HUMOR  

2017       333 
22799 

F/2016/4017 06/12/2016S 520  30/11/2016 5566,34 B15261167 SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE 
GALICIA, S.L.  

Piano Casa da Cultura / Solfexo Casa 
da Cultura / Guitarra A Xunqueira 
(1/11-16-30/11-16)  

2017       334 
22799 

F/2016/4018 06/12/2016S 521  30/11/2016 399,3 B15261167 SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE 
GALICIA, S.L.  

Afinación de piano de cola / Afinación 
de piano vertical  2017       334 

22799 

F/2016/4019 06/12/2016S 522  30/11/2016 133,91 B15261167 SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE 
GALICIA, S.L.  

Reparto de 75 cartaces do Ciclo 
"Novembro mes do humor"  2017       333 

22602 

F/2016/4059 07/12/20169 1731  31/10/2016 3547,82 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO LIMPEZA  PRESTADO  
COLEXIO CENTIEIRAS MES DE 
OUTUBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4060 07/12/20169 1732  31/10/2016 2956,51 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO LIMPEZA COLEXIO DO RAMO 
MES DE OUTUBRO  

2017       323 
22700 
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F/2016/4061 07/12/20169 1733  31/10/2016 1478,26 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO LIMPEZA COLEXIO OS 
CASAIS MES DE OUTUBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4062 07/12/20169 1734  31/10/2016 3252,17 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIOS LIMPEZA  COLEXIO 
XUNQUEIRA  1ª E 2ª PLANTA  MES DE 
OUTUBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4063 07/12/20169 1899  30/11/2016 3921,27 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO LIMPEZA COLEXIO 
CENTIEIRAS MES NOVEMBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4064 07/12/20169 1900  30/11/2016 3267,73 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO LIMPEZA COLEXIO RAMO MES 
NOVEMBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4066 07/12/20169 1902  30/11/2016 3594,5 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVIZO DE LIMPEZA 1Âª PRANTA / 
SERVIZO DE LIMPEZA 2Âª PRANTA  
MES NOVEMBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4082 09/12/201694004628  01/12/2016 27,26 A28076420 REPSOL-BUTANO, 
S.A.  

CUOTA ALUGUER E MANTEMENTO DO 
LOCAL DE ENSAIO PERIODO 
02/11/2016 A 01/12/2016  

2017       334 
22102 

F/2016/4193 26/12/20169 1901  30/11/2016 1633,86 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO DE LIMPIEZA SERVIZO DE 
LIMPEZA PRESTADO NO COLEXIO OS 
CASAIS DURANTE 5 HORAS CADA 
DÃ?A. MES NOVEMBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4201 29/12/20169 1940  22/12/2016 1882,83 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO DE LIMPIEZA 1Âª PRANTA 
DO COLEXIO DA XUNQUEIRA DURANTE 
6 HORAS CADA DÃ?A. MES DE 
DECEMBRO / SERVICIO DE LIMPIEZ  

2017       323 
22700 

F/2016/4203 29/12/20169 1937  22/12/2016 2054 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO DE LIMPIEZA SERVIZOS DE 
LIMPEZA PRESTADOS NO COLEXIO DE 
CENTIEIRAS DURANTE 12 HORAS CADA 
DÃ?A. MES DE DECEMBRO.  

2017       323 
22700 

F/2016/4204 29/12/20169 1939  22/12/2016 855,83 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO DE LIMPIEZA SERVIZO DE 
LIMPEZA PRESTADO NO COLEXIO OS 
CASAIS DURANTE 5HORAS CADA 
DÃ?A. MES DE DECEMBRO  

2017       323 
22700 

F/2016/4205 29/12/20169 1938  22/12/2016 1867,27 B70138763 APLICACIONES PARA 
CRISTALIZADOS, S.L. 

SERVICIO DE LIMPIEZA SERVIZO DE 
LIMPEZA PRESTADO NO CLEXIO DO 
RAMO DURANTE 10 HORAS CADA 
DÃ?A. MES DE DECEMBRO.  

2017       323 
22700 

F/2016/4207 29/12/2016001/2016  19/12/2016 600 G15099617 C.C.R.D.  DE PERLIO  FESTIVAL DE PANXOLIÑAS DE NADAL  2017       334 
22799 

F/2016/4208 30/12/2016F16000113 7  30/12/2016 54,45 B70339379 CLIMATIZACIONES 
FERROLTERRA, S.L.  

Revision de caldera de gas en guardería 
Galiña Azul  

2017       231 
21300 

F/2016/4209 30/12/20162016/16 000025  17/11/2016 534,49 B15043441 HIDROCARBUROS 
DEL NORTE  

CALEFACION XULGADO DE PAZ  2017       933 
22102 

F/2016/4210 30/12/2016F16000112 6  30/12/2016 344,85 B70339379 CLIMATIZACIONES 
FERROLTERRA, S.L.  

REVISIONS CALEFACCIONS DOS 
COLEXIOS PÙBLICOS MES NOVEMBRO.  

2017      323 
21200 

F/2016/4211 30/12/20161000054  30/12/2016 2221,78 05675123B SANCHEZ-MORATE 
BOLAÑOS JUAN 
ANTONIO  

MANTENIMIENTO INFORMATICO 
DICIEMBRE 2016  

2017       920 
22799 

 
Cuarto.- Autorizar e dispoñer dos gastos e recoñecer as obrigas a favor do proveedores, polos 
importes que se especifican e con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes, e ordenar o 
pagamento relativo á relacións de Facturas F/2017/35 por un total de 18.562,96 €: 
 

Nº Data Ftra data ftra Total NIF Terceiro Concepto Aplicación 

F/2017/192 31/01/2017 
FER17 
1.00 31/01/2017 11803,07 B15165004 

CONSTRUCCIONES 
GONZALEZ GONZALEZ 

Rect. FE15 19.00 / FACTURA 
RECTIFICATIVA, QUE / 
SUSTITUYE A LA FACTURA: / 
SERIE/NÚMERO FE15/19.00 / 
DE FECHA 26/05/2015, 2017       453 61900 

F/2017/193 31/01/2017 
FER17 
2.00 31/01/2017 5295,89 B15165004 

CONSTRUCCIONES 
GONZALEZ GONZALEZ 

Rect. FE15 20.00 / FACTURA 
RECTIFICATIVA, / QUE 
SUSITUYE / A LA FACTURA: 

2017       453 61900 
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Nº Data Ftra data ftra Total NIF Terceiro Concepto Aplicación 

SERIE/NÚMERO FE15/20.00 / 
DE FECHA 26/05/15. RE 

F/2017/630 15/02/2017 _2017/01 31/01/2017 1194,00 G70485339 
CLUBE ATLETISMO 
FENE 

SERV. APOIO Á 
ORGANIZACION DA 
CARREIRA DE SAN 
SILVESTRE. 2017       341 22799 

F/2017/1662 13/06/2017 4 29/05/2017 270,00 G15072010 

ASOCIACION FERROLA 
DROGODEPENDENCIAS 
(ASFEDRO) 

FORMACION DE MEDIADORES 
SOCIAIS EN PREVENCION DE 
DROGODEPENDENCIAS 
NOVEMBRO 2016 2017       231 22799 

 
Quinto.-  Vista a declaración efectuada polo Alcalde-Presidente,  D. Juventino Trigo Rey no anverso 
da factura F/2016/3603, manifestando o pago anticipado da mesma, acordar que o pagamento 
material da mesma se realice a favor  do funcionario municipal Victor M. Pico Feal, que abonou os 
gastos  anticipándose ó procedemento legalmente establecido. 
 

Nº  Terceiro Fra nº Data fra. Importe Concepto  Aplic. Orz. 

F/2016/3603 Tecnica de 
Oficina, S.L. 

B15044266 

A/1843 20/10/2016 3,63 Compra dunha roda para 
silla de oficina 

2017 920 
22699 

 
Sexto.- Toma de razón do endoso das facturas emitidas por  APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, 
S.L., conforme o seguinte detalle: 
 
Factura nº 09 1562 de APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L., polo importe de 2256,29 € 
relativa o Servizo de Limpeza no colexio de Ramo do 02.09 a 09.09.2016. 
Factura nº 09 1561 de APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L., polo importe de 1820,59 € 
relativa o Servizo de Limpeza no colexio de Centieiras dende o 09.09 a 09.09.2016 
Factura nº 09 1563 de APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L., polo importe de 1493,82 € 
relativa o Servizo de Limpeza no Colexios os Casais dende o 26/08 ó 01/09/2016. 
Factura nº 09 1564 de APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L., polo importe de 2287,41 € 
relativa o Servizo de Limpeza no colexio da Xunqueira dende ó 01/09 ata ó 14/09/2016. 
Factura nº 09 1557 de APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L., polo importe de 2800,91 € 
relativa o Servizo de Limpeza no colexio da Centieiras dende ó 12/09 ata ó 30/09/2016. 
Factura nº 09 1558 de APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L., polo importe de 2334,09 € 
relativa o Servizo de Limpeza no colexio do Ramo dende ó 12/09 ata ó 30/09/2016. 
Factura nº 09 1560 de APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L., polo importe de 2334,09 € 
relativa o Servizo de Limpeza no colexio da Xunqueira dende ó 12/09 ata ó 30/09/2016. 
 
Sétimo.- Dar traslado do presente acordo á Intervención e Tesourería municipal. 
 
Fene, 21 de xuño de 2017 
O alcalde, 
Juventino José Trigo Rey” 
 
Abre o debate o alcalde que di que con este expediente preténdese que se recoñezan como propias 
as obrigas que hai con terceiros derivadas das prestacións de servizos que determinadas empresas 
realizaron en anos anteriores evitando un enriquecemento ilícito por parta da Administración. Estas 
facturas que quedan pendentes corresponden a servizos prestados, acopios de materiais dos anos 
2014, 2015 e 2016 que non se imputaron nos seus correspondentes exercicios por distintos motivos 
como pode ser pola demora na presentación das facturas ou a inexistencia de crédito no orzamentos 
no que debían ser imputadas ou pola imposibilidade de comprobar a prestación de servizos evitando 
conformar as facturas e téndoas que revisar ben polos servizos do Concello ou ben polos 
responsables de cada Área. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que vólvese ao de atrás sobre o de que todo está ben, de que o Plan económico 
financeiro estaba ben, sobre todo o principio de anualidade de recoñecer e pagar as facturas dentro 
do ano. Esta é a proba máis palpable de isto non se fai. Primeiro hai que aclarar que hai que 
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esclarecer que hai dúas facturas do 2014, do consumo de calefacción do centro de saúde de Perlío 
por importe de 608 e 566 euros, que son pouco máis de 1000 euros cando o recoñecemento 
extraxudicial importa case que 145000 euros, por iso dille ao alcalde que falla, pois os gastos son do 
2015 e do 2016. Segundo a Providencia da alcaldía, destaca a imposibilidade de comprobar a 
prestación dos servizos pero se se miran as facturas son de Gas Natural, de electricidade, e di que e 
cando el era alcalde non ía comprobando punto por punto o gasto nos edificios municipais nin de se 
o subministro se fixo porque parte da idea de que o subministro se fixo. Así repasa o relatorio de 
facturas que hai e pregúntalle ao alcalde, que ten que comprobar isto?. Di que se trata de servizos 
que non teñen nada que comprobar, a única sería a factura de González e González, pois estes 
servizos están prestados e son de doada comprobación. As únicas que poden ter algo de 
comprobación son as de González e González, que hai unha factura rectificativa e que pode ser un 
alcantarillado ou semellante, pero destaca que só son dúas facturas. Do resto non sabe que 
comprobacións tivo que facer nin porque non se pagaron dentro do exercicio como se comprometeu 
no Plan económico financeiro. Por iso di que isto é un auténtico “churro”, porque é onde se 
manifesta a súa total falta de xestión e iso o di o alcalde na súa providencia. Dálle a razón en que se 
considera obrigado e necesario facer o pagamento para evitar o prexuízo dos contratantes, o que é 
evidente e dille que os subministradores claro que se ven prexudicados pola súa ineficacia e aínda 
que desaproban totalmente a súa xestión vanse abster para que estas facturas se poidan aprobar, 
outra cousa é que se poidan pagar, do que falarán despois. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que as facturas responden con servizos prestados ao Concello e quen fixo o seu 
traballo ten dereito a cobrar, pero ademais de volverlle lembrar ao alcalde que rompe o principio de 
anualidade, hai facturas que non pode explicar, deixando a un lado as presentadas tarde en xaneiro 
ou febreiro. Hai algunha factura como a da Cofradía de Barallobre que se puido pagar o ano pasado, 
igual que as da limpeza. Respecto das dúas facturas de González e González é certo que houbo un 
problema que se detectou no ano 2016 en xuño e que se emendou, di que llo lembrou persoalmente 
cando se fixo a obra da rúa Unión, daquela o provedor non se lembrou que lle debíamos unha 
cantidade e llo recordou, se mirou e se comprobou e a responsabilidade foi de quen emitiu a factura 
que o fixo mal daquela e emendouse, pero estase en xullo do 2017 e ben puido quedar solucionado 
antes do remate do 2016 e non se pechou por falla de xestión, igual que tampouco a hai no caso das 
facturas de Gas Natural. Dille ao alcalde que se cansou de lembrarlle durante varios meses que esta 
compañía mantiña criterios diferentes de contabilización que fai o Concello e díxolle que había que 
comprobar esas facturas se había algo de verdade ou non. Se ese traballo se fixera no 2016 se puido 
ter abordado estas facturas que van emerxendo e probablemente o resultado final ía ser que o 90 
por cento ou máis a empresa non tiña razón e había duplicidades e nalgunha porcentaxe pequena 
terían razón e son facturas que habería que pagar. Se as cousas se fixeran e non se abandonaran, 
que foi o que pasou na maioría dos casos, deste extraxudicial sobraban o 80 por cento delas, pero 
como aquí o único que funciona é o “tram tan” e só se move un papel cando a xente se cansa de 
petar na porta e acaba movéndose algún papel. O único responsable disto é o concelleiro de Facenda 
que é tamén o alcalde, así hai retrasos de máis de 12 meses que son exclusivamente imputables á 
súa xestión. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida, que di que a necesidade de recoñecemento deste expediente é clarisimamente o reflexo da 
súa mala xestión. Evidentemente as empresas e os seus traballadores teñen que cobrar. Está de 
acordo co dito polos demais grupos respecto da mala xestión do alcalde e por iso o seu grupo obrará 
en consecuencia á hora de votar. 
 
A continuación intervén o alcalde que pide que se fixen un pouco máis nos papeis, ou cando menos 
atendan cando intenta explicar, pois leulles tres motivos básicos polos que están aquí estas facturas; 
pola demora na presentación dalgunhas facturas, xa sexa por entrar no Concello no exercicio 
seguinte; que non existira crédito orzamentario cando se presentaron, pois estase falando do 2016 
cun orzamento prorrogado do 2015; por imposibilidade de comprobar os servizos. Cómprense os 
parámetros de estabilidade porque a 31 de decembro as facturas que entraron foron de 78000 cando 
o habitual neste Concello é que se sobrepasasen os 400000 euros, conseguindo así reducir, contando 
xa cos 144000 euros, máis dun 60 por cento o que estaba impagado. As facturas que entraron no 
2017 que corresponden a anos anteriores e que terían que vir si ou si non son tres ou catro, son 
máis que o resto e suman 58800 por un lado e por outro case que 20000 euros. Respecto da 
comprobación das facturas di que si que as hai que comprobar e el tampouco vai puntear cada punto 
de luz, primeiro por falta de tempo e segundo porque non entende, pero si entende que se Fenosa 
lle debe 30000 euros non lle pode reclamar 60000 euros. Isto o leva comprobando o goberno hai 
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máis dun ano e pódelle dicir que Fenosa tiña abonos pendentes de presentar neste Concello por 
importe de 25000 euros que estaban sen presentar e estaba a facer reclamacións que non 
correspondían por un problema informático de Fenosa, pero o goberno do PP nos últimos catro anos 
non o comprobou e iso llo seguiron reclamando ao seu goberno. Este traballo se fixo con moito 
esforzo e por iso quedan facturas de Fenosa por revisar, revisaron que o que se pagaba era o 
axeitado pero isto leva o seu tempo. A maioría das facturas son facturas quen entraron no 2017 que 
obrigatoriamente teñen que ir a un extraxudicial. Inténtase aforrar e non “derrochar” eses cartos, 
comprobando o que se está a pagar. O resto e sen entrar en datos concretos das empresas, dille ao 
voceiro do grupo municipal Socialista, que a maior parte do importe, un 50 ou 60 por cento, son 
facturas do 2017 e todos os anos se xestionaron este tipo de expedientes extraxudiciais e 
normalmente por importes moito maiores. Logo deste expediente quédase ao día, non se debe nada 
de anos anteriores e non queda nada pendente no Concello do que teñan constancia. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que dille ao alcalde que discrepa. Dille que houbo expedientes extraxudiciais moi superiores ao 
de hoxe, tanto que o primeiro que presentou el cando comezou a gobernar foi terrorífico porque foi 
de 900000 euros, que viña dun goberno do BNG que apoiou ao alcalde Iván Puentes. Os 
extraxudiciais que viñeron logo non foron tan terroríficos pero pregúntalle ao alcalde se votou a 
favor dalgún deles?. Nunca os votou a favor incluso votou en contra dun suplemento de crédito que 
había que facer para sacar o contrato da limpeza dos colexio, sacalo a contratación pública e non lle 
deixou, daquela ao seu goberno, xerar crédito para facer fronte a ese contrato. Logo houbo un plan 
de aglomerados rurais e urbanos que se pretendeu pagar co remanente de crédito, do beneficio que 
lle quedou ao Concello, e tamén o votou en contra. por iso pregúntalle, que vén pedirlles aquí?. 
Contéstalle que non sabe e dille que o seu grupo ten sete concelleiros e o BNG ten catro. Cando se 
inicia este expediente pensa que antes se pode falar, e vostede, polo alcalde, diralle que antes, 
cando se facían estes expedientes escollíanse as facturas e el non as escolle, o cal é mentira e 
vostede o sabe perfectamente, pois o que se pretende con estes expedientes é tratar de deixar 
limpos os anos de facturas que non corresponden cos seus exercicios. Pero do que dixo vostede ten 
que quedar moi claro que se trata de empresas de subministros e dáse conta agora de que Fenosa 
debe 30000 euros, pero para o seu coñecemento dille que Fenosa, grazas ao traballo dunha 
funcionaria, abonoulle ao Concello por esas diferenzas 60000 euros, logo de aceptar a liquidación 
que o Concello lle achegou, pero non por iso deixaron de pagar as facturas aos vencementos que lles 
correspondían, se hai unha discusión haina que arranxar aquí ou nos tribunais, por iso dille que 
flores as xustas, xa que é o traballo que hai que facer cando se goberna e non é nada excepcional. 
Hai unha cousa que ademais llo dixo a intervención municipal que vostede non ten prazos para facer 
isto e pregúntalle, se tan dilixente é, por que non partiu isto en dous ou tres expedientes en vez de 
traer este só?, por que o ano pasado non fixo un extraxudicial para limpar aquelas facturas que 
viñan máis atrasadas?. Por iso pídelle un pouco de respecto e consideración aos que están no Pleno 
porque ata ler chegan, precisamente quen lle leu a Providencia da alcaldía que logo vostede lembrou 
fun el. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que non deixa de asombrarse porque as cifras non lle dá. Dille ao alcalde que ten un 
xeito peculiar de facer historia pois fixa un ano e mira dese ano cara adiante pero iso non se fai así, 
a historia vén dun percorrido longo. No 2007 cambiou o goberno en Fene, ata aí gobernou o BNG e 
as facturas sen posibilidade de imputación orzamentaria cando o BNG deixou o goberno foron 
superiores a millón e medio de euros. Logo co goberno compartido entre o PSOE e o BNG de dous 
anos e logo con outros dous anos en solitario do PSOE reduciuse en máis de medio millón de euros e 
a partir de aí, seguiuse reducindo ata agora, coa diferenza que dende 2012 en adiante hai normativa 
que obriga a pagar en 30 días, porque cando ninguén lle obrigaba á Administración, as contas eran 
ben diferentes. A herdanza da súa xente teñen unha vida e non vai falar do nivel de endebedamento 
do Concello cando o seu partido deixou de gobernar con aquelas maiorías absolutas que tan 
brillantes foron para a economía municipal. Dille ao alcalde que as veces confunde desexos con 
realidade pero logo os datos son os que son, así os informes din que hai gastos pendentes de 
imputación a 31.12.2016 por importe de 78355,73 euros e trouxo un extraxudicial por 144000 
euros. Por tanto a maior parte das facturas entraron no 2016 e ese 60 por cento que dixo vostede é 
ao revés, 78355,73 euros entraron no 2016 e o resto no 2017, por tanto tampouco nesa parte ten 
razón, xa que a maioría se poderían ter solucionado se tivese dilixencia para pagalos porque había 
gastos que eran absolutamente contrastados e facturas correctamente emitidas e, se non había 
cartos nas partidas, debíase ter traído unha modificación de crédito para aprobalas na súa 
anualidade correspondente, facéndolle caso ao dito no Plan económico financeiro e que non cumpriu. 
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O 60 por cento é o que se debía ter solucionado o ano anterior e agora só se tiña que aprobar, logo 
da liquidación, o 40 por cento deste expediente. 
 
A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que como dixo o voceiro do grupo municipal do PP 
en catro anos o BNG na oposición votou en contra dúas modificacións das decenas de modificacións 
que se presentaron en catro anos, foron moi concretas, xusto en plena campaña electoral e que non 
foron quen de explicar a que correspondían. No resto das ocasións o BNG sempre se abstivo para 
que o PP puidera gobernar e sempre se lles facilitou a labor de goberno. Reitera que volvan ler a 
facturas, a práctica totalidade son de setembro ou outubro en adiante do 2016. Agora páganse 
todas, non se trata de escoller unha ou outras facturas. Se houbese dúbidas con algunha delas 
teríase falado pero non é o caso, trátase de pagalas todas. Respecto da historia, tanto co PP como co 
PSOE, gústalle que lembren que o BNG gobernou aquí case trinta anos e por algo sería que ganaba 
con maioría absoluta, pero tamén considera que se ao seu goberno todo o que ten a oposición é o 
mal que o fixo o BNG hai 20 anos, el está contento, non son quen de dicirlle o mal que o fai o seu 
goberno. Dille ao voceiro do grupo municipal Socialista que a historia neste Concello a está facendo 
el. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que que se faga algunha referencia aos gobernos do BNG é lóxico porque foron moitos 
anos, pero lémbralle ao alcalde que a débeda bancaria era de 6 millóns de euros e houbo que ilos 
pagando nas seguintes lexislaturas. Non obstante, pensa que nas súas intervencións fixo moitas 
alusións ao seu documento e non lle falou da historia senón que falou do actual alcalde, outra cousa 
é que vostede queira negar o seu contido ou reinterpretalo, así vólvelle repetir que do 2014 só hai 
1000 euros e semella que os demais non pagaban as facturas ou as tiraban polo río abaixo. 
Respecto das modificacións de crédito que tramitou o seu goberno di que foi porque traballaban e 
dille que este goberno non trouxo ningunha, así dille que hoxe está aquí a Cofradía e que ben puido 
traer dentro do ano unha modificación de crédito para poder pagarlles a súa factura, para pagar o 
gasoil e demais e o seu grupo o apoiaría. Lémbralle ao alcalde que o BNG si votou en contra na 
lexislatura que gobernou el, o parque que se ía montar tras o Concello non estaba nas eleccións, nin 
cando se ía sacar o contrato da limpeza dos colexios e ao mellor se se contratase unha empresa, 
como corresponde, moitas destas facturas non estarían neste expediente. Remata dicíndolle ao 
alcalde que leccións as xustas. 
 
De seguido fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do PP, Juan José Franco Casal, que 
por alusións respecto do que dixo o alcalde di que o BNG nunca votou a favor dun extraxudicial 
cunha sensible diferenza, que el convocaba reunións con todos os grupos políticos nas que explicaba 
unha por unha as facturas que ían e aínda así, non votaban a favor. O último extraxudicial que 
presentou o PP, que non quixo aprobar o BNG, o alcalde dixo que non foran quen de explicar as 
facturas o que é rigorosamente falso, lembra incluso que os empresarios que emitiron as facturas 
compareceron, a petición súa, na Comisión correspondente, na que ademais doutro concelleiro que 
xa non está, o alcalde si estaba. Naquela comisión o BNG non quixo preguntarlles nada e non pode 
dicir que foron quen de explicalas, igual non quixeron entender ou non quixeron aprobalas, como 
quedou claro. Por iso pídelle ao alcalde que retire a parte da súa intervención na que di que o PP foi 
incapaz de explicar as facturas. Daquela ao BNG faltoulle a vontade para aprobalas, cousa que o PP 
hoxe ten a responsabilidade suficiente como para absterse e facilitar a súa aprobación. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que antes de Juventino Trigo había historia e logo del tamén a haberá. Dille ao 
alcalde que o BNG sempre se caracterizou por ser irresponsables e dille ao alcalde que no 2011 
cando houbo que abordar case que 900000 euros de facturas sen pagar parte delas imputáronse ao 
orzamento e fixéronse modificacións de crédito e outras se fixeron mediante créditos extraordinarios 
para poder pagarlles aos provedores, pero aquelas facturas non eran do 2011, eran anteriores, do 
2010, 2009 e 2008, ano no que o BNG aínda estaba no goberno. Di que lembra aquel Pleno e lembra 
o que dixo o que daquela era o seu voceiro e lembra o que dixo na reunión que tiveron co PP para 
buscar un sistema para o pagamento das facturas do período de goberno do partido Socialista e do 
partido Socialista co BNG, das que boa parte delas eran das áreas na que gobernaba o BNG. Dille ao 
alcalde, que non foi quen naquel Pleno de votar a favor de que se pagaran as facturas dos gastos 
contraídos por concelleiros do seu partido, e iso ten delito e iso si é facer historia. Os demais 
puideron estar de acordo en aprobar facturas en algunhas ocasións ou non, en función das 
circunstancias de cada momento, acertada ou erradamente, pero hai quen nunca votou a favor de 
facer ningún gasto se non estaban no goberno, e ese é o BNG. Dille ao alcalde que só conta a 
historia a partir del e por iso enténdese que teña ese xeito peculiar de contar a historia pero o BNG 
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non foi quen nunca de ser responsables e de aprobar un gasto que xeraron os seus propios 
concelleiros e o BNG é o único grupo da Corporación que se pode arrogar ese mérito. En relación con 
estas facturas dille que hai un gasto moi importante que se puido pagar no ano 2016, que se puido 
ter feito un extraxudicial no 2016 e se puido ter pagado, así hai xente que grazas ao alcalde leva 
esperando un ano para cobrar cando puideron telo cobrado hai máis de seis meses. Iso é 
responsabilidade súa e pensa que non é que non quixera, pensa que non foi capaz de pagarlle á 
xente en tempo. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida, que di que a súa historia no Concello é só de hai dous anos e non ten datos dos feitos 
ocorridos ata agora pero está contento de oíla, porque así pódese evitar cometer os mesmos erros. 
 
A continuación fai uso da palabra o alcalde que lembra, como dixo o voceiro do grupo municipal 
Popular, houbo unha débeda moi grande nos anteriores anos e lembra que cos cartos que se pediron 
no seu momento se fixeron colexios, pavillóns e unha serie de obras que se fixeron cos créditos que 
hoxe se están pagando ou que xa se acabaron de pagar. Hoxe non se están a facer esas 
infraestruturas e polo tanto non é necesario endebedarse como foi necesario daquela. O que é triste 
é a actitude dos voceiros dos grupos municipais do PP e do PSOE xa que é moi doado dicir porque 
non se pagou a factura da Cofradía porque hoxe están aquí diante pero hai que ver porque non se 
pagaron todas, hai que preocuparse de todas. Hoxe tráese a este Pleno o pagamento de todas as 
facturas. Do resto da historia é peculiar ver como o voceiro do grupo municipal Socialista case lle 
pide desculpas ao voceiro do grupo municipal Popular por votarlle algunha vez algunha modificación 
de crédito, el saberá porque, exactamente igual que fixo coa moción de censura que quixo 
presentar. Dille ao voceiro do grupo municipal Socialista que iso o terá que xustificar vostede pero 
non pode pedirlle ao goberno que o xustifique por el. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que cando falou dos grandes investimentos parécelle que se esquece da Deputación e 
que algo tería que ver no pavillón do Ramo, no de San Valentín ou na pía climatizada, incluso a 
Xunta de Galicia. O derradeiro orzamentos que presentou o BNG neste Concello, que xa era un 
orzamento de nove ou dez millóns de euros, só quedaban para investimentos 700000 pesetas 
porque lles comía a débeda, como o veu facendo neses últimos anos, xa que houbo que amortizar 
450000 euros todos os anos de débeda máis os seus xuros de mora. Así xunto a esas 700000 
pesetas para investimentos aínda houbo que ir ao banco para pedir un préstamo por outros 700000 
pesetas, que foi o derradeiro préstamo que pediu o BNG neste Concello. Por iso dille ao alcalde que o 
que acaba de dicir non ten comentario, é como cando un toro inviste porque non ten outros 
argumentos máis que a cornamenta para defenderse e investir aos inimigos pero non ten nada que 
ver co recoñecemento extraxudicial. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que a Resolución da alcaldía de xuño de 2016 na que se aproba a liquidación do 
orzamento do 2016 faise referencia a un informe da intervención municipal no que se fala de gastos 
pendentes de dotación orzamentaria a 31.12.2016 por importe de 78355,73 euros, a mesma 
cantidade que dixo antes e que o alcalde cuestionou. Por tanto se alguén ten que revisar os seus 
papeis ten que ser o alcalde. Non obstante non veu falar de céntimos senón da súa xestión á hora de 
pagar facturas e parécelle vergoñento que o alcalde diga que lembrou a unha empresa porque están 
hoxe no Pleno, xa que súa primeira intervención fixo referencia a unhas cantas que non están aquí e 
fixo referencia a conceptos de gastos de varias empresas que tampouco están aquí, por tanto non 
poña nas súas bocas, nin na súa, cousas que non dixeron, xa que non é para facer bonito nin para 
facerse a foto con ninguén, é para dicirlle que boa parte deste problema podía estar arranxado hai 
seis ou sete meses e vostede non foi quen de facelo. Esta é da realidade que hoxe se ve neste Pleno 
e fíxose referencia a moitos provedores, pois todos o son e todos terán que cobrar. Dille que o único 
responsable disto é o alcalde e o concelleiro de Facenda que tamén é el e só el sabe porque non se 
fixo antes. 
 
De seguido fai uso da palabra o alcalde que acláralle ao voceiro do grupo municipal Socialista, Antón 
Lois Noceda Carballo, que volva revisar as contas porque os 78000 euros que falou non veñen todos 
neste expediente, algunhas cousas que tiñan crédito pagáronse e dille que o dato que lles deu é 
correcto e poden revisar as facturas. 
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Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que o dato que lle deu foi o importe pendente de recoñecemento a 31.12.2016, por 
iso pídelle que escoite o que lle dixo e aplíquese o que lle di aos demais. 
 
Sometido o asunto a votación, foi aprobado por maioría absoluta de 10 votos a favor (4 do 
grupo municipal do BNG, 3 do grupo municipal Socialista, 2 do grupo municipal Somos 
Fene e 1 do grupo municipal Mixto) e 7 abstencións do grupo municipal do PP. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda aprobar a Proposta transcrita. 
 
 
5. Aprobación, se procede, da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 
5/2017, subexpediente 1/2017 de suplemento de créditos. 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión 
ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 26.06.2017 co voto de calidade do 
presidente, logo obter en primeira e segunda votación igual resultado de 3 votos a favor (2 do grupo 
municipal do BNG e 1 do grupo municipal Mixto), 3 votos en contra do grupo municipal do PP e 2 
abstencións (1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene): 
 
“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 
Proponse á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o expediente de 
modificación de créditos 5/2017, subexpediente 1/2017 de suplemento de créditos, e se propoña ó 
Concello Pleno a adopción de acordo, con fundamento  na seguinte 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
Na memoria e providencia adxunta ó expediente, expóñense as causas e razóns que motivan a 
presente proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas. 
 
Visto os informes e certificados que ó respecto emitiu a Intervención municipal e que constan no 
expediente, sometese a esta Comisión a seguinte 
 
PROPOSTA: 
 
1º. Aprobar o expediente de modificación de créditos 5/2017, subexpediente 1/2017 de suplemento 
de créditos, financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais por un importe total 
de  144.854,16 euros co seguinte detalle: 
 
Aplicacións orzamentarias  incrementadas  polo suplemento de crédito: 
 
Programa Económico Descripción Importe 

160 22100 Alcantarillado. Enerxía eléctrica 837,81 

165 22100 Alumeados público, enerxía eléctrica 600,19 

231 21300 Acción social, maquinaria, inst, e utillaxe 54,45 

231 22799 Acción social, outros traballos 2399,60 

312 22102 C. Saúde, enerxía eléctrica 7690,71 

323 21200 Centros de ensino, edificios 344,85 

323 22100 Centros de ensino, enerxia eléctrica 590,26 

323 22700 Centros de ensino, limpeza 44518,89 

333 22602 Museo do Humor, publicidade e propaganda 602,83 
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333 22799 Museo do Humor, outros traballos 400,00 

334 22102 Promoción cultural, gas 27,26 

334 22700 Promoción cultural, limpeza 3035,19 

334 22799 Promoción cultural, outros traballos 7270,65 

341 22699 Promoción do deporte, outros gastos 2287,41 

341 22799 Promoción e fomento do deporte, outros traballos 1194,00 

342 22102 Inst. deportivas, gas 34959,38 

432 22799 Inf e prom turistica, outros traballos 4757,97 

453 61900 Estradas, outros investimentos 17098,96 

920 22102 Administración xeral, gas 7607,05 

920 22699 Administración xeral, outros gastos 3,63 

920 22799 Administración xeral, outros traballos 2221,78 

933 22100 Xestión do patrimonio, enerxía eléctrica 734,24 

933 22102 Xestión do patrimonio, gas 5617,05 

Total 144854,16 

 
Medios de financiación do gasto.- 
Proponse que a financiación se realice con cargo a  ó remanente líquido de tesourería para gastos 
xerais por importe de  144.854,16 €. 
 
O importe total da modificación proposta ascende a 144.854,16 €. 
 
2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora 
das Facendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica 
do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos 
deste Concello. 
 
3º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado,  no caso de que 
durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No caso de 
presentarse reclamacións, estas substanciaranse  dentro dos 8 días seguintes á súa presentación,  
entendéndose denegadas  se non se notifica a resolución favorable ó interesado  dentro de dito 
prazo. 
 
Fene, 21 de xuño de 2017 
O alcalde 
Juventino J. Trigo Rey” 
 
Abre o debate o alcalde que di que este expediente vén pola necesidade de conceder este 
suplemento dentro do orzamento prorrogado do 2015 que está prorrogado no 2017 para que o gasto 
destas facturas, que teñen todas un carácter específico e concreto en canto atenden e pagan servizos 
concretos. Consiste en dotar orzamento o expediente anterior. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que se vai centrar na Providencia da alcaldía que recolle os contidos e as consideracións 
que fai intervención. Logo da liquidación do orzamento o Concello ten unha capacidade de 
financiamento de 1497305,20 euros e segundo o art. 32 da Lei orgánica presupostaria e 
sostinibilidade financeira debe destinarse 1008802,13 euros á amortización de débeda aos bancos, 
débeda do Concello a 31.12.2016. non obstante a disposición adicional desa Lei permitía outros 
destinos, cumprindo determinados requisitos, e foi obxecto de prórroga no 2015 e 2016 a través das 
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Leis dos orzamentos xerais do Estado. O seu grupo, tendo en conta o dito e sendo consciente de que 
os orzamentos do Estado entraron en vigor o 29.06.2017, pero neste expediente non consta se o 
artigo foi prorrogado ou non, segundo di a Providencia da alcaldía, e por tanto o que se propón aquí 
é que lle liquiden débeda aos bancos antes de liquidar as facturas que acaban de aprobar no punto 
anterior cun millón de euros e logo pagar as facturas. Cando o seu goberno, no préstamo a 
provedores quixeron adiantar unha anualidade porque se aforraban aproximadamente uns 25000 
euros para o Concello, o BNG díxolles que non pero afortunadamente si puideron adiantar aquel 
pagamento do préstamo e aforrar aqueles cartos. Dille ao alcalde que sempre mantivo que aos 
bancos nin auga e agora proponlles que primeiro lles dean un millón de euros e logo paguen as 
facturas. Dille ao alcalde que só leu a Providencia e isto é o que entende, sen ser un experto 
contable, e non sabe se isto hai que interpretalo e non sabe se o alcalde lle vai dar outra 
interpretación, como xa fixo no punto anterior, pídelle que se manifeste ao respecto. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que comezando polo final tamén gustaríalle saber o que lle preguntou o voceiro do 
grupo municipal do PP, porque escoitou as explicación do alcalde na Comisión de Facenda e logo foi 
aos papeis que din exactamente o que din. Se a intervención municipal apoia isto e logo de que xa se 
levan seis ou sete meses sen pagarlles aos provedores, con tal de que se aproben os orzamentos do 
Estado xa está e non sabe que problema hai por uns días adiante ou atrás. Non obstante quere saber 
a opinión do alcalde. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida, que di que tamén está a espera da explicación do alcalde. 
 
A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que como ben dixo o voceiro do grupo municipal 
do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, di que se trata dunha interpretación de difícil comprensión. 
Non obstante dille que Fene non lle debe aos bancos máis dun millón de euros, débelle uns 400000 
euros e iso é a redacción do artigo 32 anteriormente citado. En función desta relación a normativa 
non esixe a aplicación dese superávit nese exercicio orzamentario, por tanto non hai que pagarlle 
nada aos bancos neste momento. Isto unicamente sería de aplicación se non se prorrogara a 
Disposición adicional, polo tanto o razoable é facer mención á normativa. Neste caso coincidiu que os 
orzamentos aprobáronse o outro día e xa se prorrogou esa Disposición co cal non hai ningún 
problema. A proposta e o seu informe foi anterior á aprobación dos orzamentos, xa que non se sabía 
cando se ían aprobar, o que intentaron foi axilizar e sacalo adiante igualmente. O seu goberno non 
vai amortizar máis alá do que sexa estritamente obrigatorio en cada momento e co resultado 
contable deste ano non hai que amortizar ningunha débeda bancaria. Dese millón, menos de 
5000000 euros son de débeda bancaria, o que supón menos dun cinco por cento do orzamento e o 
resto son o Plan de aforro de investimento da Deputación, préstamos sen intereses e cun período de 
carencia de dous anos que non hai que pagar actualmente. Na mesma proposta dise que non se vai 
pagar esa débeda e que os cartos aprobaranse e investiranse neste caso para o pagamento das 
facturas que se trataron no punto anterior. Os orzamentos do Estado xa están aprobados e 
prorrogouse a Disposición adicional, non obstante, sen ser xa o caso, habería que mirar que sería o 
que habería de amortizar da débeda, porque hai máis superávit que a débeda existente. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que lle parece ben a explicación pero o que acaba de explicar non é o mesmo que hai no 
expediente. A Comisión de Facenda foi o luns da semana pasada e o mércores houbo a Comisión de 
Organización e foi o 29.06.2017 cando entraron en vigor os orzamentos do Estado. Se dentro deles 
vai a prórroga do artigo 32, o lóxico, normal e razoable é que ese xoves se ditase outra Providencia 
da alcaldía que dixera que entraron en vixencia os orzamentos, que se prorrogou a Disposición que 
contén o artigo 32 e polo tanto non se destinará nada ao pagamento da débeda, porque do que hai 
no expediente el non o entende así como se dixo. Xa sabe que a débeda bancaria está nos 400000 
euros pero o número que sae da aplicación dese artigo é máis dun millón de euros. Por tanto, dille ao 
alcalde, non se fía del e como non sabe o que vai pasar, para votar isto en contra, a favor ou 
absterse, tenllo que dicir por escrito. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, 
que di que se a moratoria entrou en vigor e o expediente xa non ten as connotacións que sinalou a 
intervención municipal por mor da data na que se fixo, o seu partido non se oporá a que se aprobe o 
expediente e se poidan pagar as facturas pendentes. 
 
A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que nun principio non sería preciso modificar nada 
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do expediente e utilízase o mesmo financiamento, non se modifica nada e seguiríase financiando isto 
co remanente líquido de tesourería. Sobraría remanente a pesar da financiación, un millón e medio 
contra un millón de euros e non sería necesario modificar este expediente, pois o financiamento viría 
do mesmo sitio. 
 
Sometido o asunto a votación, foi aprobado por maioría absoluta de 10 votos a favor (4 do 
grupo municipal do BNG, 3 do grupo municipal Socialista, 2 do grupo municipal Somos 
Fene e 1 do grupo municipal Mixto) e 7 abstencións do grupo municipal do PP. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1º. Aprobar o expediente de modificación de créditos 5/2017, subexpediente 1/2017 de 
suplemento de créditos, financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos 
xerais por un importe total de  144.854,16 euros co seguinte detalle: 
 
Aplicacións orzamentarias  incrementadas  polo suplemento de crédito: 
 
Programa Económico Descripción Importe 

160 22100 Alcantarillado. Enerxía eléctrica 837,81 

165 22100 Alumeados público, enerxía eléctrica 600,19 

231 21300 Acción social, maquinaria, inst, e utillaxe 54,45 

231 22799 Acción social, outros traballos 2399,60 

312 22102 C. Saúde, enerxía eléctrica 7690,71 

323 21200 Centros de ensino, edificios 344,85 

323 22100 Centros de ensino, enerxia eléctrica 590,26 

323 22700 Centros de ensino, limpeza 44518,89 

333 22602 Museo do Humor, publicidade e propaganda 602,83 

333 22799 Museo do Humor, outros traballos 400,00 

334 22102 Promoción cultural, gas 27,26 

334 22700 Promoción cultural, limpeza 3035,19 

334 22799 Promoción cultural, outros traballos 7270,65 

341 22699 Promoción do deporte, outros gastos 2287,41 

341 22799 
Promoción e fomento do deporte, outros 
traballos 1194,00 

342 22102 Inst. deportivas, gas 34959,38 

432 22799 Inf e prom turistica, outros traballos 4757,97 

453 61900 Estradas, outros investimentos 17098,96 

920 22102 Administración xeral, gas 7607,05 

920 22699 Administración xeral, outros gastos 3,63 

920 22799 Administración xeral, outros traballos 2221,78 

933 22100 Xestión do patrimonio, enerxía eléctrica 734,24 
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933 22102 Xestión do patrimonio, gas 5617,05 

Total 144854,16 

 
Medios de financiación do gasto.- 
Proponse que a financiación se realice con cargo a  ó remanente líquido de tesourería para 
gastos xerais por importe de  144.854,16 €. 
 
O importe total da modificación proposta ascende a 144.854,16 €. 
 
2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Lei 
reguladora das facendas locais, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á 
exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no 
BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello. 
 
3º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado, unha vez publicado,  no caso de 
que durante o referido período de exposición pública non se presenten reclamacións. No 
caso de presentarse reclamacións, estas substanciaranse  dentro dos 8 días seguintes á 
súa presentación,  entendéndose denegadas  se non se notifica a resolución favorable ó 
interesado  dentro de dito prazo. 
 
 
6. Aprobación, se procede, da rectificación de erros do acordo de creación do asento 47 do 
Epígrafe 1º Bens Inmobles, Grupo 1  
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión 
ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 26.06.2017 por 7 votos a favor (3 
do grupo municipal do PP, 2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal Somos Fene e 1 do 
grupo municipal Mixto) e 1 abstención do grupo municipal Socialista: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
O pasado 06.04.2017 o Pleno municipal acordou a rectificación do inventario municipal respecto dos 
asentos 37 e 38 do Epígrafe 1º Bens Inmobles, Grupo 1, así como a creación do asento 47 do 
Epígrafe 1º Bens Inmobles, Grupo 1 que inclúe o Local comercial núm. 3 en “O Castro”. 
 
Esta rectificación ten como finalidade a depuración física e xurídica dos locais municipais sitos en “O 
Castro” co obxecto de proceder a permutar o local 3 co local 1A actualmente de titularidade do IGVS 
e que foi materializada mediante Resolución da alcaldía 501/2017. 
 
Con posterioridade á realización destes trámites detectouse unha indebida consignación do valor do 
local do asento 47 do inventario de bens municipais, debido a un incorrecto entendemento do 
informe técnico municipal de valoración. 
 
No informe técnico de valoración emitido polo arquitecto técnico Evaristo Núñez García do 
02.03.2017 danse dúas valoracións do local comercial 3: unha de 62145,17 € e outra no caso de 
permuta co local 1A na que establece un valor de equilibrio derivado das obras de acondicionamento 
coas que conta este local, atribuíndo en compensación un valor definitivo de 48.676,76 €. 
 
Por erro consignouse no asento 47 a valoración correctiva en caso de permuta, polo que se debe 
proceder a rectificar o inventario deixando constancia da valoración estimada real. 
 
O artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas establece:” 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”. 
 
É competencia do Pleno a rectificación do inventario,  polo que propoño a adopción do seguinte 
ACORDO: 
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Rectificar o erro material contido no acordo de creación do asento 47 do Epígrafe 1º Bens Inmobles, 
Grupo 1 respecto da valoración consignada a este ben de forma que onde di: 
 
“2º.-Crear o seguinte asento 47 do Epígrafe 1º Bens Inmobles, Grupo 1: 
 
Asento 47 
 
NOME DO BEN: Local comercial núm. 3 en “O Castro” 
ENDEREZO: rúa do Castro, 9 
DATA DA ALTA: (introducirase a data do Pleno na que aprobe) 
NATUREZA: URBANA 
NATUREZA DO DOMINIO: patrimonial 
ADQUISICIÓN, TÍTULO: escritura núm. 110 do 30.01.2002 de segregación e permuta 
PLANOS DO INVENTARIO Nº: 24 
REFERENCIA CATASTRAL. 
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PONTEDEUME: Tomo 576 Libro 113 Folio 171 Finca 12161 Inscripción 
2ª 
LINDES: 
DIANTEIRO/NORTE: rúa de nove metros de ancho 
TRASEIRO/SUR: parede de peche do local 
DEREITO/LESTE: local del centro de transformación, parede de peche deste local que en parte 
separa da rampla de acceso ao sótano 
ESQUERDO/OESTE: local comercial núm. 2 
SUPERF. CONST.: 234,19 m2 
SUPERF. PARCELA/VIAL: 234,19 m2 
VALOR: 48.676,76 € 
HISTORIA/CARACTERÍSTICAS/DESCRICIÓN: 
O local ten como anexo inseparable e vinculado a praza de garaxe-aparcamento ubicada  no sótano, 
sinalada como P-3 LOCAL COMERCIAL 3.” 
 
Debe dicir: 
 
“2º.-Crear o seguinte asento 47 do Epígrafe 1º Bens Inmobles, Grupo 1: 
Asento 47 
NOME DO BEN: Local comercial núm. 3 en “O Castro” 
ENDEREZO: rúa do Castro, 9 
DATA DA ALTA: (introducirase a data do Pleno na que aprobe) 
NATUREZA: URBANA 
NATUREZA DO DOMINIO: patrimonial 
ADQUISICIÓN, TÍTULO: escritura núm. 110 do 30.01.2002 de segregación e permuta 
PLANOS DO INVENTARIO Nº: 24 
REFERENCIA CATASTRAL. 
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PONTEDEUME: Tomo 576 Libro 113 Folio 171 Finca 12161 Inscripción 
2ª 
LINDES: 
DIANTEIRO/NORTE: rúa de nove metros de ancho 
TRASEIRO/SUR: parede de peche do local 
DEREITO/LESTE: local del centro de transformación, parede de peche deste local que en parte 
separa da rampla de acceso ao sótano 
ESQUERDO/OESTE: local comercial núm. 2 
SUPERF. CONST.: 234,19 m2 
SUPERF. PARCELA/VIAL: 234,19 m2 
VALOR: 62.145,17 € 
HISTORIA/CARACTERÍSTICAS/DESCRICIÓN: 
O local ten como anexo inseparable e vinculado a praza de garaxe-aparcamento ubicada  no sótano, 
sinalada como P-3 LOCAL COMERCIAL 3.” 
 
Fene, 22 de xuño de 2017 
O alcalde 
Juventino José Trigo Rey” 
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Abre o debate o alcalde que di que se trata da corrección dun baile nas cantidades dun punto 
aprobado no anterior Pleno. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo 
que di que quere lembrar o que xa dixo na Comisión de que no fondo da cuestión o seu partido está 
de acordo, pois foi un membro do seu partido o que iniciou as xestións que os traen aquí pero xa é a 
segunda vez que hai que corrixir un erro no Pleno e xa está ben, por iso xustifica a súa abstención na 
Comisión como un toque de atención. Hoxe votarán a favor porque entenden que, no fondo da 
cuestión, é necesario sacalo adiante pero non é presentable que teña que vir por segunda vez a un 
Pleno unha corrección de erros materiais, pois a dilixencia tamén é unha obriga de quen xestiona e 
quen goberna. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
Rectificar o erro material contido no acordo de creación do asento 47 do Epígrafe 1º Bens 
Inmobles, Grupo 1 respecto da valoración consignada a este ben de forma que onde di: 
 
“2º.-Crear o seguinte asento 47 do Epígrafe 1º Bens Inmobles, Grupo 1: 
 
Asento 47 
 
NOME DO BEN: Local comercial núm. 3 en “O Castro” 
ENDEREZO: rúa do Castro, 9 
DATA DA ALTA: (introducirase a data do Pleno na que aprobe) 
NATUREZA: URBANA 
NATUREZA DO DOMINIO: patrimonial 
ADQUISICIÓN, TÍTULO: escritura núm. 110 do 30.01.2002 de segregación e permuta 
PLANOS DO INVENTARIO Nº: 24 
REFERENCIA CATASTRAL. 
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PONTEDEUME: Tomo 576 Libro 113 Folio 171 Finca 12161 
Inscripción 2ª 
LINDES: 
DIANTEIRO/NORTE: rúa de nove metros de ancho 
TRASEIRO/SUR: parede de peche do local 
DEREITO/LESTE: local del centro de transformación, parede de peche deste local que en 
parte separa da rampla de acceso ao sótano 
ESQUERDO/OESTE: local comercial núm. 2 
SUPERF. CONST.: 234,19 m2 
SUPERF. PARCELA/VIAL: 234,19 m2 
VALOR: 48.676,76 € 
HISTORIA/CARACTERÍSTICAS/DESCRICIÓN: 
O local ten como anexo inseparable e vinculado a praza de garaxe-aparcamento ubicada  
no sótano, sinalada como P-3 LOCAL COMERCIAL 3.” 
 
Debe dicir: 
 
“2º.-Crear o seguinte asento 47 do Epígrafe 1º Bens Inmobles, Grupo 1: 
Asento 47 
NOME DO BEN: Local comercial núm. 3 en “O Castro” 
ENDEREZO: rúa do Castro, 9 
DATA DA ALTA: (introducirase a data do Pleno na que aprobe) 
NATUREZA: URBANA 
NATUREZA DO DOMINIO: patrimonial 
ADQUISICIÓN, TÍTULO: escritura núm. 110 do 30.01.2002 de segregación e permuta 
PLANOS DO INVENTARIO Nº: 24 
REFERENCIA CATASTRAL. 
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PONTEDEUME: Tomo 576 Libro 113 Folio 171 Finca 12161 
Inscripción 2ª 
LINDES: 
DIANTEIRO/NORTE: rúa de nove metros de ancho 
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TRASEIRO/SUR: parede de peche do local 
DEREITO/LESTE: local del centro de transformación, parede de peche deste local que en 
parte separa da rampla de acceso ao sótano 
ESQUERDO/OESTE: local comercial núm. 2 
SUPERF. CONST.: 234,19 m2 
SUPERF. PARCELA/VIAL: 234,19 m2 
VALOR: 62.145,17 € 
HISTORIA/CARACTERÍSTICAS/DESCRICIÓN: 
O local ten como anexo inseparable e vinculado a praza de garaxe-aparcamento ubicada  
no sótano, sinalada como P-3 LOCAL COMERCIAL 3.” 
 
 
7. Aprobación, se procede, da modificación do cadro de persoal para a súa adaptación á 
modificación da RPT publicada no BOP núm. 140 do 26.07.2016 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión 
ordinaria da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do 28.06.2017 por 6 votos a favor, 
(3 do grupo municipal do PP, 2 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal) e 2 
abstencións (1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene): 
 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA PLANTILLA DE PERSOAL DO CONCELLO DE FENE 
 
A primeira modificación da RPT do Concello de Fene (boletín oficial da provincia da Coruña núm. 140 
do 26.07.2016) supuxo a creación de oito postos de traballo e a amortización doutros tantos postos 
de traballo.  
 
Tendo en conta que a creación e amortización dun posto de traballo configurouse como unha mera 
redistribución de postos e non unha verdadeira creación de novos postos de traballo (“creación dun 
posto de administrativo no departamento de secretaría e administración xeral, de efectividade 
inmediata pola amortización dun posto de administrativo na unidade de contratación e apoio á 
secretaría do departamento de secretaría e administración xeral”), o reflexo da primeira modificación 
da RPT, na plantilla de persoal, comprendería o seguinte: 
 
- A creación de catro prazas de administrativo (escala de administración xeral, subescala 
administrativa). A súa cobertura suporía a amortización de catro prazas de auxiliar administrativo. 
- A creación dunha praza de auxiliar administrativo (escala de administración xeral, subescala 
auxiliar) e a amortización dunha praza de administrativo (escala de administración xeral, subescala 
administrativa). 
- A creación de dúas prazas de auxiliar administrativo (escala de administración xeral, subescala 
auxiliar) cando se produza a amortización de dúas prazas de administrativo (escala de administración 
xeral, subescala administrativa) por quedar vacantes.  
 
Sendo de interese deste goberno modificar a plantilla de persoal actualmente vixente co obxectivo de 
materializar a primeira modificación da RPT do Concello de Fene, solicitouse informe ó técnico de 
administración xeral e á interventora. 
 
O 12.05.2017 emiten informe o técnico de administración xeral e a interventora no que propoñen a 
plantilla de persoal do Concello de Fene tras proceder a súa actualización, corrixir as 
imprecisións/erros que contén e materializar a primeira modificación da RPT. 
 
O 15.06.2017 esta proposta foi obxecto de negociación na mesa xeral de negociación do Concello de 
Fene sendo obxecto de acordo. 
 
O 21.06.2017 emítese o informe de intervención núm. 154/2017 no que se informa da existencia de 
crédito adecuado e suficiente para facer fronte á modificación proposta. 
 
Tendo en conta o analizado, esta alcaldía propón ó pleno da corporación, previo ditame da comisión 
informativa correspondente, o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación da plantilla de persoal do Concello de Fene, de xeito 
que quede co seguinte detalle: 
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A) Prazas de funcionarios de carreira 
 

DENOMINACION Número Subgrupo Vacantes Observacións 
ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL  

Secretaria 1 A1 - - 
Interventora 1 A1 1 - 
Tesoureira 1 A1 - - 

  
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL  

SUBESCALA TÉCNICA  
Técnico administración xeral 1 A1 - - 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA E AUXILIAR  
Administrativo 6 C1 1 vacante cuberta por funcionaria 

interina  
Auxiliar administrativo / Administrativo 4 C2/C1 0 As prazas de auxiliar 

administrativo serán amortizadas 
no momento que queden 

vacantes, transformándose en 
prazas de administrativo. 

Administrativo / Auxiliar administrativo 2 C1/C2 0 As prazas de administrativo serán 
amortizadas no momento que 

queden vacantes (unha delas ten 
reserva ata o 12.07.2018), 

transformándose en prazas de 
auxiliar administrativo. 

Auxiliar administrativo 1 C2 1  
SUBESCALA SUBALTERNA  

Axente notificador 1 Agrupacións 
profesionais 

- - 

  
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  

SUBESCALA TÉCNICA  
Enxeñeiro de camiños, canles e portos 1 A1 - - 
Arquitecto técnico 2 A2 - - 
Auxiliar de arquivos e biblioteca 1 A2 - - 
Bibliotecaria  1 A2 1 vacante reservada ata o 

22.02.2018. Actualmente cuberta 
por funcionaria interina.  

Traballador Social 1 A2 - - 
Técnica  de xestión tributaria e recadatoria 1 A2 - - 

SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS   
Cabo-Xefe da policía local 1 C1 -  
Garda, policía local 13 C1 2  1 vacante derivada da situación 

de servicio noutra administración 
pública dun funcionario. 

1 vacante por xubilación no ano 
2017. 

Xestor de actividades de cultura, ensino, deportes e 
normalización lingüística 

1 C1 - - 

Coordinador/actividades deportivas 1 C1 - - 
Administrador/a instalacións deportivas 1 C1 - - 
Conserxes vixilancia e conservación edificios 6 Agrupacións 

profesionais 
1 vacante reservada ata o 

11.12.2018. 
Encargado/a 1 C2 - - 
Condutor 1 C2 1 - 
Chofer palista  2 C2 - - 
Chofer  2 C2 1 - 
Oficial electricista 1 C2 1 vacante reservada ata o 

12.09.2018. 
Oficial de obras 3 C2 2 - 
Oficial albanel 1 C2 - - 
Oficial albanel-fontaneiro 1 C2 - - 
Oficial mecánico-soldador 1 C2 1 - 
Oficial sepultureiro 2 C2 1 vacante cuberta por funcionario 

interino. 
Oficial xardineiro/a 1 C2 - - 
Oficial soldador-caldereiro 1 C2 1 - 
Peóns obras 3 Agrupacións 

profesionais 
- - 

Peóns servizo limpeza 7 Agrupacións 
profesionais 

1 - 

Peóns recollida lixo 
 

4 Agrupacións 
profesionais 

1 - 

 
B) Prazas de persoal laboral fixo 
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DENOMINACION Número Vacantes Observacións 
Encargado/a redacción emisora municipal 1 - - 
Redactor/a emisora municipal 1 - - 
Técnico/a de son emisora municipal 1 - - 
Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais (a tempo parcial/completo) 4 - - 
Oficial limpeza escolas e edificios municipais (a tempo completo) 1 - - 
Técnico/a medio de calidade 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Asistente social 3 3 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo. 
Administrativo/a (urbanismo) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Administrativo (Secretaría) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo/a(servizos sociais) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo/a (Secretaría) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo/a (cultura e deportes) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo (Secretaria) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Pedagoga (servizos sociais) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Psicóloga (servizos sociais) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Xestor talleres ocupacionais 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Axente desenvolvemento local 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Orientador laboral 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Peón xardineiro/a 4 4 2 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo.  
Auxiliar axuda no fogar (a tempo parcial/tempo completo) 6 6 5 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo. 
Animador/a cultural 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Arquivo 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Responsable museo 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Limpadora escolas  (a tempo parcial/completo) 4 4 2 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo 
 
SEGUNDO.- Someter a aprobación inicial da modificación da plantilla de persoal a información pública 
mediante anuncio no boletín oficial da provincia da Coruña por un prazo de 15 días hábiles, prazo 
durante o cal os interesados poderán presentar as reclamacións, suxestións ou as alegacións que 
consideren oportunas. 
 
No caso de que non se presenten reclamacións, suxestións ou alegacións, a plantilla considerarase 
definitivamente aprobada. En caso contrario, deberá ser obxecto de aprobación definitiva logo da 
resolución das reclamacións presentadas. 
 
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo aos representantes dos traballadores municipais aos 
efectos de que comuniquen a apertura do trámite de información pública que se fixa neste acordo a 
todo o colectivo de empregados. 
 
Fene, na data que figura na marxe 
O alcalde 
Juventino José Trigo Rey” 
 
Abre o debate a concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, que di que se trata da 
continuación da modificación da RPT que se fai para a reorganización do Concello segundo as 
necesidades de hoxe. 
 
A continuación fai uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que di que o seu partido xa manifestou o seu voto na Comisión da semana pasada no 
sentido de continuar o camiño iniciado polo anterior goberno coa creación de catro prazas de 
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administrativos para compensar a situación de persoal das persoas que aínda que ocupan o posto de 
auxiliar administrativo fan funcións propias do que agora se vai recoñecer. Por iso o voto do seu 
grupo vai ser a favor aínda que non entende porque se tarda tanto en traer este tema ao Pleno 
cando todos os grupos estaban de acordo e se trata dun asunto máis que falado cando no mes de 
decembro xa se trouxo ao Pleno unha modificación da RPT. Aínda que non comparta moita a 
previsión desta proposta de crear dúas prazas de administrativo cando se amorticen as dúas prazas 
de administrativo que a día de hoxe non están. Semella, por un lado, que o goberno vai a “ralentí” e 
cando trae unha proposta hai que traela completa, non obstante isto non será impedimento para o 
seu voto afirmativo porque se trata da continuación da política de persoal iniciada no anterior 
goberno. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, 
que di que na Mesa de Negociación o seu grupo estivo a favor da proposta, fundamentalmente 
porque ía xunto a outras coa que ten consideracións diferente. Neste caso o seu grupo votará a 
favor, aínda que hai mellores xeitos de acadar os mesmos obxectivos sen tanto baile de prazas para 
un lado e para outro. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal de Somos Fene, Xoán Manuel 
Rodríguez Bastida, que anuncio o seu voto favorable. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación do cadro de persoal do Concello de Fene, 
de xeito que quede co seguinte detalle: 
 
A) Prazas de funcionarios de carreira 
 

DENOMINACION Número Subgrupo Vacantes Observacións 
ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL  

Secretaria 1 A1 - - 
Interventora 1 A1 1 - 
Tesoureira 1 A1 - - 

  
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL  

SUBESCALA TÉCNICA  
Técnico administración xeral 1 A1 - - 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA E AUXILIAR  
Administrativo 6 C1 1 vacante cuberta por 

funcionaria interina  
Auxiliar administrativo / Administrativo 4 C2/C1 0 As prazas de auxiliar 

administrativo serán 
amortizadas no momento que 

queden vacantes, 
transformándose en prazas de 

administrativo. 
Administrativo / Auxiliar administrativo 2 C1/C2 0 As prazas de administrativo 

serán amortizadas no 
momento que queden 

vacantes (unha delas ten 
reserva ata o 12.07.2018), 

transformándose en prazas de 
auxiliar administrativo. 

Auxiliar administrativo 1 C2 1  
SUBESCALA SUBALTERNA  

Axente notificador 1 Agrupacións 
profesionais 

- - 

  
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  

SUBESCALA TÉCNICA  
Enxeñeiro de camiños, canles e portos 1 A1 - - 
Arquitecto técnico 2 A2 - - 
Auxiliar de arquivos e biblioteca 1 A2 - - 
Bibliotecaria  1 A2 1 vacante reservada ata o 

22.02.2018. Actualmente 
cuberta por funcionaria 

interina.  
Traballador Social 1 A2 - - 
Técnica  de xestión tributaria e recadatoria 1 A2 - - 
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DENOMINACION Número Subgrupo Vacantes Observacións 
SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS   

Cabo-Xefe da policía local 1 C1 -  
Garda, policía local 13 C1 2  1 vacante derivada da 

situación de servicio noutra 
administración pública dun 

funcionario. 
1 vacante por xubilación no 

ano 2017. 
Xestor de actividades de cultura, ensino, 
deportes e normalización lingüística 

1 C1 - - 

Coordinador/actividades deportivas 1 C1 - - 
Administrador/a instalacións deportivas 1 C1 - - 
Conserxes vixilancia e conservación edificios 6 Agrupacións 

profesionais 
1 vacante reservada ata o 

11.12.2018. 
Encargado/a 1 C2 - - 
Condutor 1 C2 1 - 
Chofer palista  2 C2 - - 
Chofer  2 C2 1 - 
Oficial electricista 1 C2 1 vacante reservada ata o 

12.09.2018. 
Oficial de obras 3 C2 2 - 
Oficial albanel 1 C2 - - 
Oficial albanel-fontaneiro 1 C2 - - 
Oficial mecánico-soldador 1 C2 1 - 
Oficial sepultureiro 2 C2 1 vacante cuberta por 

funcionario interino. 
Oficial xardineiro/a 1 C2 - - 
Oficial soldador-caldereiro 1 C2 1 - 
Peóns obras 3 Agrupacións 

profesionais 
- - 

Peóns servizo limpeza 7 Agrupacións 
profesionais 

1 - 

Peóns recollida lixo 
 

4 Agrupacións 
profesionais 

1 - 

 
B) Prazas de persoal laboral fixo 
 

DENOMINACION Número Vacantes Observacións 
Encargado/a redacción emisora municipal 1 - - 
Redactor/a emisora municipal 1 - - 
Técnico/a de son emisora municipal 1 - - 
Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais (a tempo 
parcial/completo) 

4 - - 

Oficial limpeza escolas e edificios municipais (a tempo completo) 1 - - 
Técnico/a medio de calidade 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Asistente social 3 3 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo. 
Administrativo/a (urbanismo) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Administrativo (Secretaría) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo/a(servizos sociais) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo/a (Secretaría) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo/a (cultura e deportes) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Auxiliar administrativo (Secretaria) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Pedagoga (servizos sociais) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Psicóloga (servizos sociais) 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Xestor talleres ocupacionais 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Axente desenvolvemento local 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Orientador laboral 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Peón xardineiro/a 4 4 2 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo.  
Auxiliar axuda no fogar (a tempo parcial/tempo completo) 6 6 5 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo. 
Animador/a cultural 1 1 vacante cuberta por 
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persoal laboral non fixo. 
Arquivo 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Responsable museo 1 1 vacante cuberta por 

persoal laboral non fixo. 
Limpadora escolas  (a tempo parcial/completo) 4 4 2 vacantes cubertas por 

persoal laboral non fixo 
 
SEGUNDO.- Someter a aprobación inicial da modificación do cadro de persoal a 
información pública mediante anuncio no boletín oficial da provincia da Coruña por un 
prazo de 15 días hábiles, prazo durante o cal os interesados poderán presentar as 
reclamacións, suxestións ou as alegacións que consideren oportunas. 
 
No caso de que non se presenten reclamacións, suxestións ou alegacións, o cadro de 
persoal considerarase definitivamente aprobado. En caso contrario, deberá ser obxecto de 
aprobación definitiva logo da resolución das reclamacións presentadas. 
 
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo aos representantes dos traballadores 
municipais aos efectos de que comuniquen a apertura do trámite de información pública 
que se fixa neste acordo a todo o colectivo de empregados. 
 
 
8. Aprobación, se procede, da modificación da relación de postos de traballo e do cadro de 
persoal 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión 
ordinaria da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do 28.06.2017 por 3 votos a favor, 
(2 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal) e 5 abstencións (3 do grupo municipal do PP, 
1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene): 
 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO E DA PLANTILLA DO 
CONCELLO DE FENE 
 
O 05.12.2013 o pleno do Concello de Fene aprobou definitivamente a relación de postos de traballo 
do concello (RPT en adiante). 
 
A RPT foi publicada o 27.12.2013 no boletín oficial da provincia da Coruña (BOP núm. 246) 
demorando a súa entrada en vigor ata o 01.01.2014. 
 
No ano 2016 tramitouse a primeira modificación da RPT do Concello de Fene publicándose a súa 
redacción definitiva o 26.07.2016 no boletín oficial da provincia da Coruña (BOP núm. 140). 
 
Neste momento, proponse unha nova modificación da RPT cos seguintes obxectivos: 
 
- Abrir o posto de traballo de técnico socioeducativo-coordinador do departamento de benestar 

social e igualdade (código 05.00.00.01 da RPT) para que poida ser cuberto non so por persoal do 
propio Concello de Fene senón tamén por persoal das distintas Administracións Públicas que, 
necesariamente, sexa funcionario de carreira e que conte con diplomatura ou grao universitario 
en traballo social ou equivalente. Por último, cámbiase o nome do posto de traballo pasándose a 
chamar “técnico coordinador do departamento de benestar social e igualdade”. 

A apertura a persoal doutras Administracións Públicas, non so do Concello de Fene, deriva da 
potestade de autoorganización do concello (artigo 4.1.a da Lei 7/1985 reguladora das bases do 
réxime local) que constitúe un compoñente esencial da autonomía local, e se adecúa ó sinalado 
polos artigos 38.5 e 104 da Lei 2/2015 de emprego público de Galicia. 
 
En relación a que o posto de traballo so poida ser cuberto por funcionario de carreira e non, como 
ata agora, tamén por persoal laboral fixo, supón cumprir e adaptarse ó disposto pola normativa 
actualmente vixente (artigos 22 e 26.3 da Lei 2/2015 de emprego público de Galicia). 
 

- Crear un posto de oficial/xefe da policía local e amortizar un posto de policía local. 
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O 22.12.2016 a xunta de goberno local recoñeceu a Juan José Sanmartín González, oficial da 
policía local deste concello, o pase á situación administrativa de segunda actividade por razón do 
cumprimento da idade legalmente establecida. O dito funcionario está adscrito ó posto oficial/xefe 
da policía local (código 04.00.00.01 da RPT) atribuíndoselle agora, na situación de segunda 
actividade, funcións propias dun inspector medioambiental e urbanístico.  
 
Coa creación dun novo posto de oficial/xefe da policía local e a súa posterior cobertura, dotaríase 
á policía local dun oficial/xefe (o oficial/xefe actualmente en activo xa non exerce como tal, está 
na situación administrativa de segunda actividade). É necesario que o corpo da policía local do 
Concello de Fene conte cun oficial e un xefe, de conformidade cos artigos 27 e 30 da Lei 4/2007 
de coordinación de policías locais de Galicia. 
 
A creación dun novo posto de oficial/xefe da policía local supón a amortización dun posto de 
policía local, o posto vacante 04.00.00.02.  
 

- Crear un posto da policía local que terá eficacia cando se produza a amortización do posto de 
oficial/xefe da policía local (código 04.00.00.01 da RPT). 

A modificación da RPT que se propón, acompáñase da modificación da plantilla de persoal precisa 
para que poidan materializarse as necesidades de recursos humanos que se poñen de manifesto. 
 
O 15.06.2017 esta proposta foi obxecto de negociación na mesa xeral de negociación do Concello de 
Fene sendo obxecto de acordo. 
 
O 21.06.2017 emítese o informe de intervención núm. 154/2017 no que se informa da existencia de 
crédito adecuado e suficiente para facer fronte á modificación proposta. 
 
Tendo en conta o analizado, esta alcaldía propón ó pleno da corporación, previo ditame da comisión 
informativa correspondente, o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a segunda modificación da relación de postos de traballo (RPT) do 
Concello de Fene conforme ó seguinte detalle, 
 
1. Contemplar que o posto de traballo de técnico socioeducativo-coordinador do departamento de 

benestar social e igualdade (código 05.00.00.01 da RPT) pase a denominarse “técnico coordinador 
do departamento de benestar social e igualdade” e poida ser cuberto por un funcionario de 
carreira das distintas Administracións Públicas que conte con diplomatura ou grao universitario en 
traballo social ou equivalente.   

2. Creación do posto de traballo 04.00.00.15,  

CÓDIGO 04.00.00.15 
DENOMINACIÓN OFICIAL/XEFE DA POLICÍA LOCAL 
ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE 
TIPO DE PERSOAL F. 
ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.) 
GRUPO C1 
 Exercer a xefatura da policía local, coas obrigas derivadas desta 

 FUNCIÓNS Asumir a responsabilidade inmediata na planificación e execución dos servizos 

 Organizar e coordinar o persoal e elaborar o plan de servizos 

 Colaborar na coordinación da Policía Local con outras forzas e corpos de seguridade, con 
protección civil, coas centrais de emerxencias e coa administración de Xustiza 

 Asumir as funcións propias da súa escala, segundo a Lei de forzas e corpos de seguridade 
do Estado e Lei 4/2007 de Coordinación de Policías Locais, e demais normativa vixente 

  Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada co eido competencial no 
que se integra 

 OBSERVACIÓNS  

 
O posto de traballo 04.00.00.15 de oficial/xefe da policía local ten a mesma valoración que o 
posto xa existente de oficial/xefe da policía local (posto 04.00.00.01). Debe terse en conta que a 
contía económica do complemento de posto de traballo, ó igual que os que contén a RPT 
actualmente vixente, ven referido á valoración dos postos de traballo con referencia ó ano 2014 
polo que debe terse en conta sen prexuízo dos incrementos retributivos que poidan darse 
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anualmente por aplicación da normativa vixente (no ano 2016 o 1% -Lei 48/2015 de orzamentos 
xerais do Estado para o ano 2016). 
 
Amortización do posto de traballo de policía local vacante 04.00.00.02. 
 

3. Creación do posto de traballo 04.00.00.16, que terá eficacia cando se produza a amortización do 
posto de oficial/xefe da policía local (código 04.00.00.01 da RPT). 

CÓDIGO 04.00.00.16 
DENOMINACIÓN POLICÍA LOCAL 
ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE 
TIPO DE PERSOAL F. 
ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.) 
GRUPO C1 
 Asumir as funcións propias da escala e categoría, segundo a Lei de forzas e corpos de 

seguridade do Estado e Lei 4/2007 de Coordinación de Policías Locais, e demais normativa 
vixente  

 Emitir informes e partes de incidencias 

  Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada co eido competencial no 
que se integra 

 OBSERVACIÓNS  

 
O posto de traballo 04.00.00.16 de policía local ten a mesma valoración que os postos xa 
existentes de policía local (postos do 04.00.00.02 ó 04.00.00.14). Debe terse en conta que a 
contía económica do complemento de posto de traballo, ó igual que os que contén a RPT 
actualmente vixente, ven referido á valoración dos postos de traballo con referencia ó ano 2014 
polo que debe terse en conta sen prexuízo dos incrementos retributivos que poidan darse 
anualmente por aplicación da normativa vixente (no ano 2016 o 1% -Lei 48/2015 de orzamentos 
xerais do Estado para o ano 2016). 
 
Amortización do posto de oficial/xefe da policía local (código 04.00.00.01 da RPT) 
 
A efectiva amortización do posto de traballo producirase no momento no que deixe de ter adscrito 
un funcionario de carreira.  

 
RPT RESULTANTE 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO ESCALA-
SUBESCALA/C

ATEGORÍA 

GR. C.C. C.P.T. PROV. R.N. TITULACIÓN FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

ADM. OBSERVACIÓNS 

01. DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL 
01.00.00.01. SECRETARIO XERAL-

COORDINADOR  
F H.E. 

(SECRETARIA) 
A1 30 36.119,4 € C R.N. LICENCIATURA, 

GRAO 
UNIVERSITARIO 

OU 
EQUIVALENTE 

  H.E. ESPECIAL DISPONIBILIDADE E 
DEDICACIÓN                                      

01.00.00.02. TEC. ADM. XERAL F A.X. (TÉCNICA) A1 29 17.500,0 € C U.E. LICENCIATURA, 
GRAO 

UNIVERSITARIO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

01.00.00.03 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. A amortizar.  
A efectiva amortización do posto 

de traballo producirase no 
momento no que deixe de ter 

adscrito un funcionario de carreira. 
01.00.00.04 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
F A.X. (AUXILIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. Nova creación. 
Require irremediablemente que se 
producira a efectiva amortización 
do posto de traballo 01.00.00.03 

 01.01. UNIDADE DE REXISTRO E ATENCIÓN AO PÚBLICO 
01.01.00.01. ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. A amortizar.  
A efectiva amortización do posto 

de traballo producirase no 
momento no que deixe de ter 

adscrito un funcionario de carreira. 
01.01.00.02. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

C2 
18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. A. F. 

01.01.00.03. AXENTE 
NOTIFICADOR 

F A.X. 
(SUBALTERNO) 

A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERFTIFICADO 
DE STUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

01.01.00.04. AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

F A.X. (AUXILIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. Nova creación. 
Require irremediablemente que se 
producira a efectiva amortización 
do posto de traballo 01.01.00.01 

 01.02. UNIDADE DE CENSO E PADRÓN 
01.02.00.02 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
F A.X. (AUXILIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

 01.03. UNIDADE DE CONTRATACIÓN E APOIO A SECRETARÍA 
01.03.00.02 AUXILIAR F A.X. (AUXILIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO   A.L. A amortizar. 
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ADMINISTRATIVO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

A efectiva amortización do posto 
de traballo producirase no 

momento no que deixe de ter 
adscrito un funcionario de carreira. 

01.03.00.03 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

F A.X. 
(AUXILIAR.) 

C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. A amortizar. 
A efectiva amortización do posto 

de traballo producirase no 
momento no que deixe de ter 

adscrito un funcionario de carreira. 
01.03.00.04 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

C2 
18 7.500,0 € C U.E GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. A.F. 

01.03.00.05 ADMINISTRATIVO F A.X (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. Nova creación. 
Require irremediablemente que se 
producira a efectiva amortización 
do posto de traballo 01.03.00.02 

01.03.00.06 ADMINISTRATIVO F A.X (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. Nova creación. 
Require irremediablemente que se 
producira a efectiva amortización 
do posto de traballo 01.03.00.03 

 01.04. UNIDADE DE PERSOAL 
01.04.00.01. ADMINISTRATIVO F A.X.(ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E BACHARELATO 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

02. DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA 
 02.01. UNIDADE DE INTERVENCIÓN E CONTROL 

02.01.00.01 INTERVENTOR F H.E. 
(INTERVENCIÓN

) 

A1 30 36.119,4 € C R.N. LICENCIATURA, 
GRAO 

UNIVERSITARIO 
OU 

EQUIVALENTE 

  H.E ESPECIAL DISPOÑIBILIDADE E 
DEDICACIÓN 

02.01.00.02 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

02.01.00.03 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

F A.X. (AUXULIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. A amortizar. 
A efectiva amortización do posto 

de traballo producirase no 
momento no que deixe de ter 

adscrito un funcionario de carreira. 
02.01.00.04 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. Nova creación. 
Require irremediablemente que se 
producira a efectiva amortización 
do posto de traballo 02.01.00.03 

   02.02. UNIDADE DE TESOURERÍA 
02.02.00.01 TESOURERIO F A.H. 

(TESOURERÍA) 
A1 30 29.434,8 € C R.N. LICENCIATURA, 

GRAO 
  H.E. ESPECIAL DISPOÑIBILIDADE E 

DEDICACIÓN 
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UNIVERSITARIO 
OU 

EQUIVALENTE 
02.02.00.02 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

02.02.00.03 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

                          
02.00.00.01 TÉCNICO  DE 

XESTIÓN 
FINANCEIRA  E 
RECADACIÓN 

F A.E. (TÉCNICA) A2 26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA, 
GRAO 

UNIVERSITARIO 
EN 

ADMINISTRACIÓ
N E 

DIRECCIÓND E 
EMPRESAS, 

ECONOMÍA OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

03. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
   03.01. UNIDADE TÉCNICA 
03.01.00.01 ENXEÑEIRO DE 

CAMIÑOS, CANLES E 
PORTOS 

F A.E. (TÉCNICA) A1 29 17.500,0 € C U.E. LICENCIATURA 
OU GRAO 

UNIVERSITARIO 
EN ENXEÑERÍA 
DE CAMIÑOS, 

CANLES E 
PROTOS, OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

03.01.00.02 ARQUITECTO 
TÉCNICO 

F A.E. (TÉCNICA) A2 26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA 
OU GRAO 

UNIVERSITARIO 
EN 

ARQUITECTURA 
TÉCNICA, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

03.01.00.03 ARQUITECTO 
TÉCNICO 

F A.E. (TÉCNICA) A2 26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA 
OU GRAO 

UNIVERSITARIO 
EN 

ARQUITECTURA 
TÉCNICA, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

 03.02. UNIDADE ADMINISTRATIVA 
03.02.00.01 ADMINISTRATIVO L SEGUNDO EQUIV. 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO   A.L. A.F. 
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CONVENIO C1 OU 
EQUIVALENTE 

03.02.00.02 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

03.02.00.03 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

03.02.00.04 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

F A.X. (AUXULIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. A amortizar. 
A efectiva amortización do posto 

de traballo producirase no 
momento no que deixe de ter 

adscrito un funcionario de carreira. 
03.02.00.05 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. Nova creación. 
Require irremediablemente que se 
producira a efectiva amortización 
do posto de traballo 03.02.00.04 

04. DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE 
04.00.00.01 OFICIAL/XEFE 

POLICÍA LOCAL 
F A.E. (S.E.) C1 20 12.500,0 € C R.N. BACHARELATO 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 
A amortizar. 

A efectiva amortización do posto 
de traballo producirase no 

momento no que deixe de ter 
adscrito un funcionario de carreira. 

04.00.00.03 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 
 
 

04.00.00.04 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.05 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.06 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.07 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.08 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.09 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.10 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO   A.L. TRABALLO A QUENDAS 
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OU 
EQUIVALENTE 

04.00.00.11 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.12 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.13 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.14 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 

04.00.00.15 OFICIAL/XEFE 
POLICÍA LOCAL 

F A.E. (S.E.) C1 20 12.500,0 € C R.N. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 
 

04.00.00.16 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. TRABALLO A QUENDAS 
Nova creación cuxa efectividade 

require irremediablemente que se 
producira a efectiva amortización 
do posto de traballo 04.00.00.01 

05. DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE 
05.00.00.01 TÉCNICO 

COORDINADOR DO 
DEPARTAMENTO DE 
BENESTAR SOCIAL E 

IGUALDADE 

F A.E./A.X. A2  26 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 
OU GRAO 

UNIVERISTARIO 
EN TRABALLO 
SOCIAL, OU 

EQUIVALENTE 

 D.A.P. 0 

 05.01. UNIDADE DE ATENCIÓN PRIMARIA 
05.01.00.01 TRABALLADOR 

SOCIAL 
F A.E. (TÉCNICA) A2 24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 

OU GRAO 
UNIVERISTARIO 
EN TRABALLO 
SOCIAL, OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.01.00.02 TRABALLADOR 
SOCIAL 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A2 

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 
OU GRAO 

UNIVERISTARIO 
EN TRABALLO 
SOCIAL, OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.01.00.03 TRABALLADOR 
SOCIAL 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A2 

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 
OU GRAO 

UNIVERISTARIO 
EN TRABALLO 

  A.L. 0 
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SOCIAL, OU 
EQUIVALENTE 

05.01.00.04 PEDAGOGO/A L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A2 

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 
OU GRAO 

UNIVERISTARIO 
EN TRABALLO 
SOCIAL, OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

 05.02. UNIDADE DE AXUDA NO FOGAR 
05.02.00.01 TRABALLADOR 

SOCIAL 
L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

A2 
24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 

OU GRAO 
UNIVERISTARIO 
EN TRABALLO 
SOCIAL, OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.02.00.02 AUXILIAR AXUDA 
NO FOGAR 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO 
DE ESTUDOS 

PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.02.00.03 AUXILIAR AXUDA 
NO FOGAR 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO 
DE ESTUDOS 

PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.02.00.04 AUXILIAR AXUDA 
NO FOGAR 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO 
DE ESTUDOS 

PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.02.00.05 AUXILIAR AXUDA 
NO FOGAR 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO 
DE ESTUDOS 

PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.02.00.06 AUXILIAR AXUDA 
NO FOGAR 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO 
DE ESTUDOS 

PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

05.02.00.07 AUXILIAR AXUDA 
NO FOGAR 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO 
DE ESTUDOS 

PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. XORNADA INFERIOR A TEMPO 
COMPLETO.  RETRIBUCIÓNS 

PROPORCIONAIS 

 05.03. UNIDADE DE IGUALDADE E ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR 
05.03.00.01. PSICÓLOGO/A L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

A2 
24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURAO

U GRAO 
UNIVERISTARIO 
EN PSICOLOXÍA, 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 
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   05.04. UNIDADE ADMINISTRATIVA 
05.04.00.01. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

C2 
18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS 
 06.01. UNIDADE DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIAPAIS 

06.01.00.01 RESPONSABLE 
UNIDADE DE VÍAS E 

OBRAS 

F A.E.(S.E.) C2 18 8.000,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.02 OFICIAL ALABANEL F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.03 CHÓFER PALISTA F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.04 CHÓFER PALISTA F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.05 OFICIAL ALABANEL-
FONTANEIRO 

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.06 OFICIAL MECÁNICO 
SOLDADOR 

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.07 OFICIAL SOLDADOR 
CALDEREIRO 

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.08 OFICIAL 
ELECTRICISTA 

F A.E.(S.E.) C2 18 8.000,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.09 OFICIAL DE OBRAS F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.10 OFICIAL DE OBRAS F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.11 OFICIAL DE OBRAS F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.12 CONDUCTOR F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.13 PEÓN DE OBRAS F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 
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06.01.00.14 PEÓN DE OBRAS F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.01.00.15 PEÓN DE OBRAS F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

                          
06.00.00.01 ENCARGADO DE 

SERVIZOS 
F A.E.(S.E.) C2 18 8.000,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

   06.02. UNIDADE DE CEMITERIOS 
06.02.00.01 OFICIAL 

SEPULTUREIRO 
F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.02.00.02 OFICIAL 
SEPULTUREIRO 

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

   06.03. UNIDADE DE XARDINERÍA 
06.03.00.01 OFICIAL 

XARDINEIRO 
F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.03.00.02 PEÓN XARDÍNS L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.03.00.03 PEÓN XARDÍNS L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.03.00.04 PEÓN XARDÍNS L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.03.00.05 PEÓN XARDÍNS L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

   06.04. UNIDADE DE LIMPEZA VIARIA 
06.04.00.01 PEÓN LIMPEZA 

VIARIA 
F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 

ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.04.00.02 PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

  A.L. 0 
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PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

06.04.00.03 PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.04.00.04 PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.04.00.05 PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.04.00.06 PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.04.00.07 PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

   06.05. UNIDADE DE RECOLLIDA DE LIXO 
06.05.00.01 CHÓFER 

CONDUCTOR 
F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.05.00.02 CHÓFER 
CONDUCTOR 

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.05.00.03 PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.05.00.04 PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.05.00.05 PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.05.00.06 PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

   06.06. UNIDADE DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 
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   06.06.01. SECCIÓN DE LIMPEZA 
06.06.01.01 OFICIAL-

ENCARGADO/A 
LIMPEZA 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
C2 

18 8.500,0 € C U.E. GRADUADO 
E.S.O. OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.01.02 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.01.03 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.01.04 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. XORNADA TEMPO PARCIAL. 
RETRIBUCIÓNS PROPORCIONAIS 

06.06.01.05 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. XORNADA TEMPO PARCIAL. 
RETRIBUCIÓNS PROPORCIONAIS 

06.06.01.06 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.01.07 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.01.08 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.01.09 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 

MUNICIPAIS 

L SEGÚN 
CONVENIO 

EQUIV. 
A.P. 

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

   06.06.02. SECCIÓN DE CONSERXERÍA 
06.06.02.01 RESPONSABLE 

CONSERXERÍAS 
F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 

ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.02.02 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.02.03 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE   A.L. 0 
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ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

06.06.02.04 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.02.05 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.02.06 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

06.06.02.07 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE 
ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

07. DEPARTAMENTO DE CULTURA,  EDUCACIÓN,  DEPORTES E BIBLIOTECA 
   07.01. UNIDADE ADMINISTRATIVA 
07.01.00.01. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

C2 
18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO 

E.S.O. OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. A.F. 

   07.02. UNIDADE DE PROMOCIÓN CULTURAL 
07.02.00.01 XESTOR 

ACTIVIDADES 
CULTURAIS E 

NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

F A.E.(S.E.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

07.02.00.02 RESPONSABLE DE 
MUSEO 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
C1 

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

07.02.00.03 ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
C1 

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

   07.03. UNIDADE DE BIBLIOTECA 
07.03.00.01 BIBLIOTECARIO/A F A.E.(TÉNICA) A2 24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 

OU GRAO 
UNIVERISTARIO 

EN 
BIBLIOTECONO

MÍA E 
DOCUMENTACIÓ

N, OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 
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   07.04. UNIDADE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 
07.04.00.01 COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

F A.E.(S.E.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

07.04.00.02 ADMINISTRADOR 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 

F A.E.(S.E.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

08. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA  E  EMPREGO 
08.00.00.01 AXENTE DE 

EMPREGO E 
DESENVOLVEMENTO 

LOCAL 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A2 

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA, 
GRAO 

UNIVERSITARIO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

08.00.00.02 ORIENTADOR 
LABORAL 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A2 

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA, 
GRAO 

UNIVERSITARIO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

08.00.00.03 XESTOR DE 
TALLERES 

OCUPACIONAIS 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A2 

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA, 
GRAO 

UNIVERSITARIO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

09. EMISORA MUNICIPAL 
09.00.00.01 ENCARGADO/A DE 

REDACCIÓN 
L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

A2 
24 8.000,0 € C U.E. LICENCIATURA, 

GRAO 
UNIVERSITARIO 

EN 
XORNALISMO 

OU 
EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

09.00.00.02 REDACTOR/A 
EMISORA 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
A2 

24 8.000,0 € C U.E. LICENCIATURA, 
GRAO 

UNIVERSITARIO 
EN 

XORNALISMO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

09.00.00.03 TÉCNICO DE SON 
EMISORA 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
C1 

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

SERVIZOS TRANSVERSAIS 
10. SERVIZO DE CALIDADE E NOVAS TECNOLOXÍAS 
10.00.00.01 TÉCNICO DE 

CALIDADE  
L SEGUNDO 

CONVENIO 
EQUIV. 

A2 
26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA, 

GRAO 
UNIVERSITARIO 

  A.L. 0 
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OU 
EQUIVALENTE 

10.00.00.02 ADMINISTRATIVO L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
C1 

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. A.F. 

11. SERVIZO DE ARQUIVO E NOVAS TECNOLOXÍAS 
11.00.00.01 AXUDANTE DE 

ARQUIVO- 
ARQUIVEIRO/A 

F A.E.(S.E.) A2 24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA 
OU GRAO 

UNIVERISTARIO 
EN 

BIBLIOTECONO
MÍA E 

DOCUMENTACIÓ
N, OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

11.00.00.02 AUXILIAR DE 
ARQUIVO 

L SEGUNDO 
CONVENIO 

EQUIV. 
C1 

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO 
OU 

EQUIVALENTE 

  A.L. 0 

 
 
 
 
Clarificación sobre abreviaturas, indicacións e contidos incorporados: 
 
Tipo:  L: Posto reservado a persoal laboral 

F: Posto reservado a persoal funcionario 
 
Corpo/Escala ou Categoría: A.X.: Escala de Administración xeral 

A.E: Escala de Administración especial 
H.E: Escala de Habilitación Estatal 
TÉCNICA; Subescala Técnica 
ADTVA.: Subescala Administrativa 
AUXILIAR: Subescala Auxiliar 
SUBALTERNO: Subescala de Subalternos 
S.E.: Subescala de Servizos Especiais 
SEGUNDO CONVENIO: No caso de persoal laboral, Categoría Profesional segundo Convenio Colectivo de aplicación 

 
(PROV).- Forma de provisión:  C: concurso 

L: libre designación 
S.A.: segunda actividade dos membros da policía local 

 
Reserva nacionalidade:  U.E.: Posto que pode ser ocupado por un nacional de calquera estado membro da U.E. 

R.N.: Posto reservado a persoas con nacionalidade española. 
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(ADM).-Adscrición a Administracións Públicas:  A.L.: Posto reservado a persoal propio do Concello de Fene. 
       D.A.P.: Posto aberto a persoal das distintas Administracións Públicas. 

H.E.: Posto reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal 
 
Outras indicacións 
 
C.C. : complemento de carreira 
 
C.P.T. : complemento de posto de traballo 
 
Observacións.- Neste apartado se recollen certas particularidades distintivas e definitorias dos postos 
 
Clarificación da indicación “A.F.”: A funcionarizar.- vinculado a futuros procesos de funcionarización 
 
Titulación/formación específica.- Nestes apartados se recollen as titulación e formación específica - no seu caso – requiridos para o desempeño do posto.
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SEGUNDO.- Aprobar inicialmente a modificación do cadro de persoal do Concello de Fene no relativo 
ó corpo da policía local, co obxecto de materializar a modificación da RPT contida no apartado 
primeiro, quedando do seguinte xeito: 
 

DENOMINACION Número Subgrupo Vacantes Observacións 
SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS  

Cabo-Xefe da policía local 1 C1 1  
Cabo-Xefe da policía local / Garda, policía local 1 C1 0 A praza de Cabo-Xefe da policía 

local será amortizada no momento 
que quede vacante, 

transformándose nunha praza de 
Garda, policía local. 

Garda, policía local 12 C1 1  

 
TERCEIRO.- Someter a aprobación inicial das modificacións da RPT e do cadro de persoal a 
información pública mediante anuncio no boletín oficial da provincia da Coruña e no taboleiro de 
edictos do concello por un prazo de 20 días hábiles, prazo durante o cal os interesados poderán 
presentar as reclamacións, suxestións ou as alegacións que consideren oportunas. 
 
No caso de que non se presenten reclamacións, suxestións ou alegacións, a aprobación inicial das 
modificacións da RPT e do cadro de persoal consideraranse definitivamente aprobadas. En caso 
contrario, deberán ser obxecto de aprobación definitiva logo da resolución das reclamacións 
presentadas. 
 
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo aos representantes dos traballadores municipais aos 
efectos de que comuniquen a apertura do trámite de información pública que se fixa neste acordo a 
todo o colectivo de empregados. 
 
Fene, na data que figura na marxe 
O alcalde 
Juventino José Trigo Rey” 
 
Abre o debate a concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, que di que trátase de crear un 
posto de coordinadora de Servizos Sociais aberto a todas ás administracións, logo de falar coa única 
funcionaria que podía acceder ao posto e ver a súa renuncia. Tamén se crea unha praza de oficial de 
policía, se amortizará unha praza de policía que está vacante e cando se produza a xubilación do 
actual oficial se amortizará a súa praza para volver crear unha praza de policía. Isto vén para 
garantir o mando da Policía mediante unha promoción interna que facilitará un ascenso laboral entre 
os policías. 
 
A continuación fai uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que di que como xa dixo na Comisión esta proposta trae dous puntos, unha é a praza do 
técnico socioeducativo-coordinador do departamento de benestar social e igualdade que se abre ao 
persoal funcionario doutras administracións. O seu grupo entende e comparte este punto e incluso 
poden chegar a un acordo, así este punto xa se traía na proposta de modificación da RPT de 
decembro e o goberno volve presentala xunto a o punto da Policía. Naquela ocasión tróuxose a 
modificación da RPT con moita presa e tamén incluía a modificación do cadro de persoal da Policía 
Local. Aquela proposta quedou enriba da mesa por falla de explicacións do grupo de goberno e a 
concelleira da Área explicou que se presentaban a creación de segundas actividades da Policía 
porque eran necesarias e agora, logo de seis meses preséntase unha nova proposta en relación coa 
Policía, neste caso tampouco entende porque se trae deste xeito. O seu grupo leva moito tempo 
advertíndolles e preguntándolles quen era a persoa que exercía de xefe da Policía Local e quen se 
encargaba da súa coordinación. A concelleira de Persoal contestou en distintas Comisións cousas 
como que os axentes de policía levaban tantos anos traballando que eran quen de autoorganizarse, 
non obstante, non pon en dúbida que os axentes sexan quen de traballar pero tamén está claro que 
en todos os departamentos ten que haber unha persoa que organice. Máis sorprendente foi cando o 
alcalde contestou na Comisión de Persoal que non existía ningún problema, xa que a organización da 
Policía a facía el mesmo e a concelleira de Servizos, é dicir, agora o goberno venlle dar a razón ao 
PP, como o que noutras moitas cousas lle viña advertindo. O goberno ten moitos problemas e pouca 
capacidade de xestión, nunha delas no servizo da Policía, así achegoulles os cuadrantes e dixéronlle 
que quedaban totalmente cubertos. Aquí o que se precisan son efectivos de Policías que non hai, por 
iso atópanse cunha ocasión na que estivo só todo o día, porque sabe cos dedos das mans as veces 
que nestes últimos dez anos houbo un só axente. O goberno isto non o quere ver, faltan axentes e 
llo advertiron cando se falou das segundas actividades, así houbo axentes que tivo que dobrar 
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quendas. Cando o goberno presentou aquela RPT lle dixeron que esperasen ao mes de febreiro e que 
se cubrisen por reposición as prazas de axente. O problema é que non hai xefatura da Policía e o seu 
grupo leva case un ano dicíndolle ao goberno que isto está así e tempo tivo para estudialo e para 
presentalo. O seu grupo non entende a explicación da futura xubilación do oficial xefe e pregúntalle 
se ten algunha información que eles non saben?, pois a día de hoxe esa persoa ten unha idade pero 
non é certo que se vaia xubilar en breves e non sabe se lle vai facer referencia a un Decreto que se 
está a elaborar e que posiblemente se aprobe aínda que a día de hoxe aínda non se aprobou. Por iso, 
non entende porque se amortiza a praza de policía, fálase de futuribles e iso é o problema, o que 
acaba de dicir, que necesitan a alguén que coordine a Policía Local, é a primeira vez que se recoñece. 
Con todo este tempo que pasou, como poden presentar esta proposta?, porque non entende que coa 
falla de activos que hai se amortice unha praza de policía, previndo a xubilación doutra persoa. Agora 
mesmo hai unha praza de policía vacante porque está noutro Concello e hai un axente que se acaba 
de xubilar hai uns meses, pero se se poñen no suposto, que é practicamente igual, que se cubran 
todas as prazas e o oficial xefe, logo de aprobarse o Decreto, pase a segunda actividade, o que daría 
o mesmo resultado de falla de xefatura. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di, respecto da praza de Servizos Sociais o que xa lle dixo no anterior Pleno e volven 
presentar a mesma proposta polo que a resposta é idéntica, vai ser que non están dispostos que saia 
esa praza a concurso entre funcionarios doutras administracións, pode entender e falar cando é o 
caso de promocións internas dentro do propio Concello, sabe que neste caso non é posible e a 
posición do seu partido é que vaia a concurso público, hai moita xente moi válida no paro que ten 
todo o dereito a presentarse. Se a praza se saca aberta tamén o persoal municipal ten o opción de 
presentarse e non hai que preocuparse polas limitacións actuais porque quedan poucos meses para 
que desaparezan. Respecto da praza da policía xa non entende nada, acaba de escoitar algo que 
descoñece, a sabendas que as últimas conversas vanse a hai uns meses e igual cambiaron as 
circunstancias e os obxectivos, pero non entende o rocambolesco do procedemento e non entende 
eses obxectivos que acaba de perfilar. Dille á concelleira de Persoal que cando queira pode contar co 
seu partido pero explicándolle ben que é o que quere facer e que pasos se quere dar, xa que o que 
acaba de contar non se parece ao que xa coñecía. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida, que di que o seu voto vai ser negativo. Son dos cuestións totalmente distintas que 
merecerían un debate individualizado e evidentemente son partidarios dun concurso público que 
poidan contar cos funcionarios do Concello para o tema da coordinación de Servizos Sociais. O tema 
da policía é tan complexo que primeiro precísase facer un estudo serio das necesidades de Policía 
neste Concello. 
 
A continuación fai uso da palabra a concelleira de Persoal que comeza dicíndolle ao voceiro do grupo 
municipal Somos Fene que ninguén do seu grupo se presentou á Mesa de Negociación e notificoulle a 
el e a todos e a todos a todos os grupos políticos unha notificación o 16.05.2017 na que se pedían 
achegas á proposta, cousa que tamén lle di ao voceiro do grupo municipal Socialista que lle lembra 
que a persoa que ten autorizada recolleu esa notificación cando dixo o 29.05.2017 que non tiña nada 
ao respecto. Ninguén dos grupos fixo ningún tipo de achegas á proposta e dille ao voceiro do grupo 
municipal Somos Fene que non veu á Mesa de Negociación, algo incrible, e por iso non lle pode dicir 
que precisa explicacións, así se non vén as reunións a súa casa non ten pensado ir. Dille que dixo 
que se precisaba un estudo máis profundo e pregúntalle, cando e onde?, e advírtelle que non vai ser 
na súa casa e rógalle que veña polo Concello e así poden falar cando queira, pois leva dous meses 
sen vir polo Concello. 
 
De seguido o voceiro do grupo municipal de Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, 
pregúntalle á concelleira de Persoal se quere que lle axude a gobernar? e lémbralle que o goberno 
goberna grazas a eles. 
 
A concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, contéstalle que precisamente iso é o que non 
quere e o seu grupo quería estar no goberno apoiando unha moción de censura, que nin sequera se 
atreven a dicir que foi de verdade. Dille que houbo unha Xunta de Voceiros e non acudiu, houbo 
unha Mesa de Negociación e non acudiu, houbo unha Comisión e non acudiu por iso pregúntalle 
como quere que llo explique. En canto á intervención do grupo municipal do PP contéstalle o mesmo, 
que pediu achegas á proposta e non se fixo ningunha. Di que non ten ningún problema en falar co PP 
nunca e dille que o saben pero mandouse unha notificación e non se contestou, volveron a falar na 
Xunta de Voceiros e non se dixo nada, na Comisión non se achegou nada, houbo unha Mesa de 
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Negociación na que asistiron os servizos xurídicos municipais que puideron explicalo todo e mellor 
que ela, hai un asesor que perfectamente puido explicar as dúbidas que había e non houbo nada. 
 
A continuación fai uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que dille á concelleira de Persoal que lle repetirá o que lle dixo varias veces que un voceiro 
do BNG ten dito moi acertadamente que as Mesas de Negociación son para negociar o goberno e os 
representantes dos traballadores, por deferencia neste Concello e dende sempre, historicamente ou 
cando menos dende o 2007 de permitiu a participación do resto dos grupos políticos pero non a súa 
votación. Isto xa llo dixo cando se debateu a RPT, llo dixo na Comisión e dille que este asunto non é 
un orzamento, é unha modificación dunha RPT e os grupos da oposición pódenlle facer preguntas e 
consultas e o foro para isto é a Comisión de Persoal. Dille que pensa que non a enganou e sinte 
moito non entendelo, na Comisión deulle a mesma explicación que agora, que o oficial que esta en 
segunda actividade vaise xubilar, o que é un futurible, pois saben que hai un Decreto pendente de 
aprobar, pero aínda sendo así tampouco lle valería, pois a proposta é a creación dun posto de oficial 
xefe da Policía Local por eses motivos, porque previsiblemente existe un oficial, que está en segunda 
actividade, que non ocupa a praza de xefe de policía que se vai xubilar. Pero o que lle chama 
poderosamente a atención, cousa que lle preguntou na Comisión, é todo este procedemento e 
pregúntalle, se non hai efectivos, porque se amortiza unha praza de Policía Local?, igual que en 
decembro retiraron, porque non souberon explicar, aquelas tres segundas actividades, por que?, se 
non hai efectivos, e dille que deberían cubrila por reposición. Dille que isto xa llo dixeron en 
decembro e llo repiten agora e estas son as preguntas. Dille á concelleira de Persoal que pode 
contestar que houbo unha Mesa de Negociación, que houbo un asesor e demais pero pregúntalle o 
por que?, e ben pode facer como o alcalde que diría que lles contestaría por escrito e nunca xamais 
ou preferir contestarlle agora. Na Comisión díxolle á concelleira de Persoal que non quería que se 
fose de vacacións cun suspenso e pregúntalle que no Pleno ía caer este tema, díxolle claramente que 
non entendían o procedemento e repítelle que o primeiro punto, o de coordinador de Servizos Sociais 
o entenden e o comprenden pero o segundo non, e logo das explicacións que ofreceu agora aínda 
menos. A RPT tróuxose por primeira vez no 2013 e se revisa as actas verá o longo e tendido que foi 
aquel debate, logo de pasar tamén por unha Mesa e unha Comisión, pero as propostas hainas que 
defender e hai que vir con información e ese non é un problema da oposición, pois as preguntas 
pensa que son correctas, que non se saen para nada do tema e que xa lle advertiu que llas ía volver 
preguntas. Di que o seu grupo xa llo advertiu e agora ela confirmou que é necesario un xefe de 
Policía Local, pero obviando isto o presentan agora, pero o seu grupo pensa que non está xustificado 
e volve insistir, por que se amortiza esa praza de Policía Local?. Dille á concelleira de Persoal que non 
aclara nada e é difícil que poidan apoiar a proposta. Dille que hai unha xefatura que pensa que hai 
que cubrir e cree que este procedemento non é o correcto, por iso rógalle que lle conteste as 
preguntas que lle fixo. 
 
De seguido intervén o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que dille á 
concelleira de Persoal que asistiu asombrado ao seu cando lle dixo a un compañeiro da Corporación 
que non ía ir a súa casa a informalo de nada, o que supón que foi nun sentido figurado, pero 
contéstalle que debería, xa que só ten cinco votos na Corporación e se quere sacar adiante cuestións 
transcendentes de persoal precisa nove. Se non quere ir á casa duns terá que ir á casa doutros, pero 
ao final precisa nove votos e si debería chamar a outras casas para sentarse con eles e falar. Dille 
que se empeña en que lles chamou á Mesa de Negociación e repítelle o que lle dixo a concelleira do 
grupo municipal do PP, a Mesa de Negociación é para negociar o goberno cos sindicatos e se vostede 
quere gañar os votos deste Pleno para algunha proposta terá que falar cos grupos políticos e terá 
que tratar de xuntar a maioría para sacalos adiante, mentres tanto, co seu partido, ou os chama 
para consensuar as cuestións de Persoal ou non conte, estean ou non na Mesa Xeral de Negociación. 
Dille que tamén llo ten que aclarar ben aínda que o voto ía ser igual, pois meteu nun paquete o de 
Servizos Sociais e o da Policía, e respecto do primeiro xa lle dixo que deste xeito non, non é cuestión 
de que lles explique nada, é cuestión de que o seu partido ten claro que lle dirá non a proposta como 
está feita e xa lle dixo como os pode encontrar, pois se igual se senta un día co seu partido igual 
atopan camiños intermedios, a sabendas de que só suman oito votos e faltaríalle aínda un voto máis, 
pois non hai outro xeito de facelo. O da Mesa Xeral de Negociación xa é a terceira vez que o intenta 
e no Pleno estanlle dicindo que non, que negocie, ademais de cos sindicatos ten que negociar cos 
grupos políticos desta Corporación, así co seu partido, agás que se dea a casualidade de coincidir ao 
cen por cento ou os chama para consensuar estas cuestión ou co seu grupo non pode contar. 
 
De seguido intervén a concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, que dille ao voceiro do 
grupo municipal Socialista que xa os chamou, mandoulle unha notificación o 26.05.2017 e vostede o 
29.05.2017 dixo que non a tiña e a notificación a recolleu a persoa que vostede ten autorizada. Iso 
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ten moito que ver porque lle fixo unha proposta e preguntoulle se tiña algo que achegar ou algo que 
falar e vostede nin a recolleu, sabendo que a persoa que a recolleu dixo que a deixou no seu local. 
Sabe que el, ultimamente, o de chamar ás portas está ben asesorado e sabe chamar a todas as 
portas pero preguntoulle na Comisión e contestoulle que falaría no Pleno, na Xunta de Voceiros do 
luns preguntoulle e díxolle que se reservaba para o Pleno, por iso non pode vir aquí dicindo que está 
disposto a que lle chamen para falar cando non é certo e dille que ela non minte e el si.  
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, 
que por alusións pide que a concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, retire iso 
inmediatamente. 
 
Prosegue a dicir a concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, que o retira. Prosegue a dicirlle 
ao voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que minte cando di que non 
chama pois mandoulle unha notificación, preguntoulle na Xunta de Voceiros e pregúntalle como 
quere que lle explique nada se non fai ningún tipo de achega e pregúntalle, porque as achegas que 
fixo hoxe non as fixo o luns na Xunta de Voceiros, xa que si é certo que o PP preguntou, pero el non 
preguntou nada e só dixo que se reservaba para o Pleno, pero seguro que non entende o seu idioma 
aínda que non ten ningún problema en sentarse con el pero dille o mesmo que ao voceiro do grupo 
municipal de Somos Fene, que logo da súa notificación non fixo nada. Agora é moi doado vir aquí a 
dicir que ela non fala pero levan con isto moito tempo e el non fixo nada. Prosegue a dicir que é 
obrigatorio ter un xefe da Policía Local, houbo un tempo de transición no que o xefe da Policía Local é 
o alcalde e non está a haber ningún problema, pero saben que é preciso ter unha xefatura. O 
goberno está pola promoción interna e preguntáronlle aos servizos xurídicos e ao asesor e 
dixéronlles que este é o mellor xeito para facelo. Cando se amortice o oficial amortizarase a súa 
praza, de momento non, e créase unha praza de oficial e amortízase unha praza de policía, porque 
necesitan ter un oficial. 
 
A continuación intervén o alcalde que di que se trata dun tema económico, xa que non están 
orzamentadas as dúas prazas, hai que eliminar unha praza para ter a outra. 
 
A concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, prosegue a dicir que a estrutura é de trece 
policías e con esta previsión volverase á mesma estrutura, trece policías e un oficial. Precisase un 
xefe, amortízase unha praza que está vacante e cando se xubile o oficial amortizarase a súa praza 
para volver ter un policía, co que o resultado volverá ser de trece policías e un oficial, sempre haberá 
o mesmo número de efectivos. 
 
De seguido intervén a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, que di que 
a concelleira de Persoal mantente na súa explicación e o seu grupo manterase nas mesmas 
preguntas puntualizando unha cousa, pensa que confunde e mestura conceptos pois dixo que 
apostaban pola promoción interna falando da creación desta praza. Unha cousa é a creación dunha 
praza e outra o xeito de cubrila, primeiro hai que crear a praza e logo xa se verá como se cubre, de 
feito foi unha pregunta que lle fixeron, sen embargo non é un asunto deste debate nin ten cabida 
nesta proposta de modificación da RPT. O seu grupo pensa que non se debe amortizar ningunha 
praza de policía, pensa que o goberno está dando bandazos e dille que os técnicos e o asesor 
externo, que tamén o houbo na lexislatura anterior e é o mesmo, están para asesorar ao goberno 
nas liñas que teña previsto. Pensa que deberían de crear esa praza de oficial, porque esta xefatura 
está libre en vez de amortizar ningunha praza de policía. Por iso o PP non pode apoiar esta proposta 
que consta de dous puntos e así llo dixeron na Comisión e votarán hoxe. Espera que a vindeira vez 
que se traia esta modificación respecto da policía, porque non quere ser malpensada, pero ao mellor 
a determinados bandazos que o goberno quere dar estanlles levando a estas situacións e os técnicos 
do Concello están para asesorar ao goberno e non para dirixir, por iso cando lle din que hai técnicos 
detrás xa o sabe e así o goberno debe marcar unha política de persoal e non dar bandazos, así en 
decembro tróuxose unha proposta da que non se volveu saber nada, por iso pídelle ao goberno que 
se centre, que colla isto con ánimos porque o PP de Fene si que considera que é preciso unha 
xefatura de Policía Local e o ven dicindo dende hai moitos meses. O PP di que acude ás reunións, 
escoita, toma nota e no foro axeitado falan. Respecto do dito de ir á casa de alguén dille á concelleira 
de Persoal, como xa llo dixo na Comisión, que esta moi mal asesorada. Cando a xente lle di ir á casa 
lle está dicindo é facer unha chamada, verse na alcaldía, nas oficinas dos concelleiros como fixo a 
xente que estivo aquí. Vostede fixo notificacións e ninguén llo pode votar en cara, pero cando polo 
seu propio egoísmo, como responsable dun Área, se vostede cree neste proxecto e ten que sacar 
votos terase que sentar unha, dous, tres, catro ou cinco veces. Os sete concelleiros do PP si que 
fixeron os deberes e pensan que non está debidamente explicado e que sexa o procedemento 
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correcto, non están a favor de que se amortice esa praza de policía e se cree a xefatura así, por iso o 
PP votará en contra deste punto, polo tema da Policía. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que non ten nada que ver con que se fixera unha notificación ao seu grupo municipal 
o 16 e a recibiran o 29, xa que se iso fose un problema sería un problema do seu grupo, pero 
respecto das dúas prazas das que se fala xa lle dixeron a súa opinión. Da primeira lle dixeron que 
non estaba de acordo con este procedemento a primeira vez que o presentaron no Pleno e agora 
volven presentarlle a mesma proposta, por iso o PSOE ofrécelle a mesma contestación porque non 
cambiaron de posición, seguen pensando que é moito mellor sacar unha praza na que poidan 
concorrer publicamente todos os que non teñan traballo, incluso aqueles que o teñen e aspiran a 
melloralo que unha praza na que só poidan ir funcionarios da Administración pública. Se quere que 
cambien a súa posición, o cal dubida neste asunto, terá que chamalos e convencernos e non 
mandarlle unha cartita pedíndolles suxestións. Lémbralle que ten que sumar nove votos. Neste caso 
ían votar que non fundamentalmente pola praza de Servizos Sociais pero respecto da praza da 
policía escoitou algo que o seu grupo non escoitara nunca e que non sabían, que de feito que cando 
lle dixo algo disto hai moitos meses non lles falou de que a praza era para sacar por promoción 
interna para que quede un dos policías, o cal é a primeira nova que ten. A partir disto o seu grupo 
ten máis motivos para non sacar adiante esta proposta. Lémbralle á concelleira de Persoal que non 
lle volva repetir o das datas das notificacións, pois se ese fose o problema o PSOE o solucionaría en 
24 h, sobre todo cando saben que é a súa responsablidade e non foi a de outros, como foi o caso. 
Dille á concelleira de Persoal que o que lle parece unha broma é que pense que pode gobernar sen o 
Pleno e non pode ser así, sínteo por ela pero alégrase por todos os veciños de Fene. 
 
Sometido o asunto a votación non resultou aprobado logo de acadar 5 votos a favor (4 do 
grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 12 votos en contra (7 do grupo do PP, 3 do grupo 
socialista e 2 do grupo Somos Fene). 
 
 
9. Aprobación, se procede, da Proposta da concellería de Benestar Social e Igualdade de 
aprobación do III Plan de igualdade de oportunidades para mulleres e homes do Concello 
de Fene 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da concelleira de Benestar Social e Igualdade, que foi 
ditaminada favorablemente na sesión ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Social e 
Transparencia do 30.06.2017 por 3 votos a favor (2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 4 
abstencións (2 do grupo popular, 1 do grupo socialista e 1 do grupo Somos Fene): 
 
“ 
PROPOSTA DA CONCELLARÍA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE DO CONCELLO DE FENE  
   
1.- ANTECEDENTES:  
 
Segundo consta no informe-proposta da psicóloga municipal referente á elaboración do III Plan de 
Igualdade entre Homes e Mulleres do Concello de Fene, no ano 2009 aprobouse e púxose en marcha 
o II PIOMH municipal, que estivo en vigor perante catro anos, aínda que non foi avaliado até o 
pasado ano 2016 sendo estas as principais conclusións da mesma a nivel xeral: 

 
• Debido ao longo período de tempo transcorrido entre a data de finalización do II PIOMH, ano 

2013, e a data de avaliación, ano 2016, resultou especialmente dificultoso atopar datos 
dalgunhas das áreas sinaladas no II PIOMH. 
 

• Coherencia   e   pertinencia   entre   os   obxectivos   formulados   e   as   accións 
desenvoltas. 
 

• O II Plan Municipal de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Fene estivo ben 
estruturado, organizado e con accións ben delimitadas, sen embargo, resultou 
excesivamente ambicioso no volume de accións propostas. 
 

• En  canto  aos  obxectivos  específicos,  observase  concentración  de  actividades en parte  
de  accións  propostas,  quedando  outra  parte  destas  accións  sen actividades. Isto xera 
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unha descompensación nos esforzos o que deberá terse en conta a hora de propoñer 
accións no seguinte PIOMH. 
 

• Ausencia dunha metodoloxía de traballo clara e compartida, así como a falla de ferramentas 
sistematicamente organizadas e planificadas para o seguimento e avaliación do II PIOMH. 
Non existe constancia de terse recollidos os resultados previstos a acadar con cada 
actuación, nin os resultados finalmente acadados en moitas delas. 

 
• Outro  aspecto  a  mellorar  ou  fortalecer  é  a  necesidade  dun  maior  diálogo  e 

compromiso con todos e cada un dos axentes con intereses no PIOMH. Faise, pois, preciso 
clarificar, artellar e pór en marcha os mecanismos de coordinación, participación e 
seguimento do Plan. 
 

• A  nivel  político,  a  participación  e  implicación  na  avaliación  do  II  PIOMH  é mellorable, 
precisaríase máis respaldo e implicación. 
 

• A nivel técnico - administrativo algúns departamentos implicáronse máis que outros, sendo 
os máis implicados aqueles departamentos máis “próximos” ás políticas de igualdade. 

 
• Estabilidade no tempo dos programas e servizos de conciliación da vida laboral e familiar, así 

como unha oferta variada, aínda que mellorable: Verán máis Alá! (campamento de 
conciliación), Servizo de Axuda no Fogar e Escolas Infantís. 

 
• PERTINENCIA  DUN  NOVO  PLAN  MUNICIPAL  DE  IGUALDADE  ENTRE  MULLERES  E  

HOMES. Neste  senso,  a  nivel  técnico,  existe  consenso  na  valoración  positiva  dos 
efectos dos PIOMH postos en marcha ata a data o que motiva a necesidade da elaboración 
do III Plan de Igualdade Municipal do Concello de Fene. 

 
2.- ELABORACIÓN DO III PIOMH DO CONCELLO DE FENE 
 
Avaliado o II PIOMH, despréndese a necesidade de elaborar un III Plan de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes que permita tanto continuar cos programas e accións 
exitosas, como que propoña novas actuacións que teñan como base a experiencia do PIOMH 
anterior.  
 
O III PIOMH pretende ser un documento marco vivo que, a medida que se vaia desenvolvendo, 
probablemente necesitará reaxustarse á realidade cambiante da sociedade fenesa, priorizando as 
actuacións de areas de intervención concretas recollidas no mesmo. 
 
3.- PROPOSTA  
 
En base ao que antecede, propoño ao pleno da corporación municipal aprobar o seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar o III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA MULLERES E HOMES DO 
CONCELLO DE FENE 
 
En Fene, a 23 de xuño de 2017                                                                           
A Concelleira de Benestar Social e Igualdade, 
Asdo.: Mª Carmen Martínez Rodríguez” 
 
Abre o debate a concelleira de Servizos Sociais, Maria Carmen Martínez Rodríguez, que presenta o III 
Plan de Igualdade cunhas liñas básicas de actuación nas materias de igualdade, educación, 
conciliación, emprego, dunha sociedade coparticipativa e responsable e, por suposto, en materia de 
violencia de xénero. As liñas básicas achegáronse a todos os grupos para o seu estudo e 
incorporáronse as modificacións que presentou o partido Socialista. 
 
De seguido fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal Socialista, Joaquín Julián Ayala 
Garrido, que di que o Plan foi achegado aos grupos e o seu grupo achegoulle suxestións a todos eles 
e hoxe pola mañá a concelleira de Benestar Social acolleu practicamente a totalidade das súas 
propostas o seu grupo votará a favor da proposta. 
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A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida que anuncia o seu voto afirmativo. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
Aprobar o III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA MULLERES E HOMES DO 
CONCELLO DE FENE 
 

∗ Nota: Incorpórase como Anexo I 
 
 
10. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía da solicitude á Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria da desafectación do servizo educativo da escola de 
Magalofes 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión 
ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Social e Transparencia do 30.06.2017 por 3 votos 
a favor (2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 4 abstencións (2 do grupo popular, 1 do grupo 
socialista e 1 do grupo Somos Fene): 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
O Concello conta no seu inventario cunha serie de escolas nas que xa non se imparte servizo 
educativo e que son susceptibles de ser empregadas para outros fins.  
 
Como paso previo para asignarlles outros usos públicos ou alterar a súa cualificación xurídica é 
preciso desafectalas do servizo educativo, tramitación que debe seguir o establecido no Real Decreto 
605/1987, do 10 de abril polo que se regula o procedemento de autorización previa á desafectación 
de edificios públicos escolares de propiedade municipal e a Orde do 4 de xuño de 1987, do Ministerio 
de Educación e Ciencia, de modificación do Real decreto 605/1987. 
 
Dende hai anos non se realiza servizo educativo na escola de Magalofes, a cal vén sendo usada por 
diversas asociacións veciñais de radioaficionados e taxis que precisan da instalación de equipamentos 
que fagan viable a súa actividade, a cal reporta amplos beneficios á veciñanza a través da 
colaboración que prestan. 
 
As instalacións destas asociacións precisan dunha modernización que se fai incompatible co 
planeamento municipal ao considerar este equipamento como educativo, motivo polo que se está a 
estudiar a viabilidade de asignar outro uso ao equipamento vía artigo 42.5 da Lei do solo de Galicia. 
 
Como paso previo a estes trámites é preciso desafectar a edificación do servizo educativo. 
 
Por este motivo, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Solicitar á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a desafectación do servizo educativo 
da Escola de Magalofes. 
 
Fene, 23 de xuño de 2017 
O alcalde 
Juventino José Trigo Rey” 
 
Abre o debate o alcalde que di dende hai anos hai diversas escolas no Concello que non prestan xa 
servizos educativos e que están sendo utilizadas polas asociacións para usos dotacionais. Comézase 
coa escola de Magalofes aínda que isto mesmo vaise intentar facer con todas as escolas. O motivo é 
por necesidades nesta escola, pois hai que reformar as súas instalacións. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que vólvelle repetir ao alcalde que o seu partido ten sete concelleiros e el catro e as cousas hai 
que falalas, xa lle dixeron o que había que facer e non é tirar os papeis como quen lle tira trigo as 
galiñas ou as pombas. Se se pretende facer unha Proposta da alcaldía, sobre todo en temas 
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importantes como é este, primeiro o que hai que facer é falar co resto dos grupos e intentar sumar 
vontades. Aquí, os grupos se existen é porque están aquí sentados pero polo demais a ignorancia e o 
pasotismo que ten o goberno respecto da oposición é total e absoluto. A primeira nova que teñen 
sobre a desafectación desta escola foi o día da Comisión. Que traballo lles costaría chamalos con 
anterioridade e anunciarlles que pensan nesta posibilidade, que hai estas necesidades e que hai que 
tratar de cambiar ou arranxar o tema?, e dille ao alcalde que agora non diga que o chamou pois non 
foi así. Este expediente, aínda que se pense que non, ten moita máis transcendencia da que o alcalde 
pode pensar. Sabe que ten o tono de voz alto e o outro día na Comisión ao mellor berrou pero polo 
visto hoxe, algunha concelleira do BNG tampouco é tartamuda e pídelle ao alcalde que modere e 
equilibre. Dille ao alcalde que se o chamara lle diría o que xa pasou na lexislatura anterior e diríalle 
que primeiro hai que falar cos veciños, como se os convoca a Asociación de Veciños de Magalofes, 
pois son os afectados directamente polas novas instalacións á que se fai referencia no expediente. Se 
hai un entendemento cos veciños e ver que a cousa pode prosperar, antes de presentar nada aquí, 
deberíase facer unha consulta en Patrimonio pois non se pode esquecer que a escola é un edificio 
catalogado, que deberá contar cun permiso de Patrimonio para poder obrar. Igual que se fai este 
expediente se podería desafectar o resto das escolas do Concello, que non son poucas, así a de San 
Marcos que ten á Asociación de Veciños, á da Armada que ten dúas asociacións, o Souto Grande do 
que lembra que xa estaba de concelleiro nesta Corporación e se pensou en arranxar as viviendas 
para utilizalas por persoas que fosen obxecto de violencia de xénero pero non saíu porque había que 
desafectalas e outros trámites que non se fixeron. Di que gústalle que a escola estea coidada, 
arranxada e que teña xente para que non estea todo abandonado, pero este goberno, como sempre, 
comeza a casa polo tellado e por iso se lle vén abaixo. Di que o seu grupo votará en contra da 
desafectación e ten claro que primeiro hai que falar cos veciños, facer unha consulta a Patrimonio e 
desafectar todo, pois a escola de Peleteiro está sen desafectar, a escola de Curros Enriquez de 
Maniños, Chamoso e demais, pero o goberno so trae esta porque se lle acendeu a luz. Sabe que 
aquilo non está ben, pero está funcionando, pero non se trata de que tragar e pasar para adiante, 
pois se houbese chamado ao seu grupo a unha reunión lle dirían isto porque isto xa non é a primeira 
vez que pasa e é certo que el daquela deixouse ir e non promoveu nada máis pero o seu grupo non 
votará nunca a favor disto se non teñen a garantía dos veciños e unha consulta a Patrimonio para 
saber se é viable ou non. Con isto non di que haxa que votar da escola a ninguén, el é de Magalofes, 
e os veciños están contentos coa xente que ocupan os locais hoxe en día e tamén teñen que ter a 
posibilidade de desenvolver a súa actividade, pero non así. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que neste punto houbese preferido que o expediente é igual para esta e as demais 
escolas e entendería facer un pouco máis de traballo e que a proposta solucionase todos os 
problemas das escolas e non ir cada vez cunha segundo as cuestións puntuais que xurdan. Non vai 
entrar no fondo da cuestión respecto da urxencia da desafectación da escola de Magalofes, pero o día 
que se presenten todas as desafectacións pendentes, que son expedientes doados de facer terán o 
seu voto a favor. Outra cousa distinta serán os usos, dos que está disposto a falalos na Corporación 
xunto cos veciños e veciñas que usan os locais. Neste caso e logo de ver as experiencias previas con 
outras escolas para dotalas dalgún servizo, este goberno, no que aínda estaba el, xa sabe o que é 
encargar algún proxecto e que logo en Patrimonio non o autorice. Por tanto a consulta previa antes 
de abrirlle expectativas á xente debe ser pertinente. Gustaríalle ver o conxunto das propostas, o día 
que o vexen o seu grupo votará a favor e hoxe non poderá ser así. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida, que di que pensa que hai que facer as consultas pertinentes para a desafectación de todas 
as escolas de todas as parroquias. Chámalle a atención que se teña un interese especial e particular 
na escola de Magalofes. Non obstante pensa que é importante que os veciños se manifesten e 
lembra que hai un precedente no Concello que foi a recollida de sinaturas para o cambio de nome da 
rúa, polo que os veciños de Magalofes son os máis implicados en ver cales son as implicacións que 
pode ter e os usos que se lle pode dar á escola logo da súa desafectación. 
 
A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que a proposta só fala da desafectación e non se 
avanzou nada máis, todo o que dixeron de consultar será a posteriori da súa desafectación. Chámalle 
a atención de que se falou da escola de Magalofes, de Curros Enriquez e demais e semella que se 
deron conta agora que estaban sen desafectación e pregunta, que pasou hai catro, oito ou doce 
anos?. Se o goberno se deu conta agora é porque estaba sen facer e estase a traballar nos demais 
expedientes, estase a buscar a súa documentación e comezouse por esta porque hai peticións dende 
hai moitos anos de varios colectivos para actualizar estas instalacións. Dille ao voceiro do grupo 
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municipal do PP que o seu goberno tiña nun caixón unha autorización de Patrimonio pedida xa hai 
uns anos. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que non é por este tema. 
 
De seguido o alcalde dille que sobre este tema hai pedido un informe a Patrimonio que remitiu un 
informe, hai unha autorización para a modificación dunha antena. A urxencia vén a consecuencia de 
que o último temporal deixou colgadas as antenas de mal xeito, incluso a de Radio Taxi, e hai perigo 
de que se veñan abaixo. Non se trata de poñer máis antenas é só colocar o poste para poñer as 
mesmas antenas que hai hoxe, pero con condicións de seguridade. Por iso comezouse con esta 
escola, porque se se retrasan con isto co resto de escolas pódense atopar con que no inverno se 
veñan abaixo e daquela, ademais do perigo, quedarán sen os servizos. Non hai nada máis alá disto. 
Se isto ocorre todos votarán as mans á cabeza e logo tamén será a culpa do BNG, porque hai seis 
anos que non se comezou con este trámite, pero hai seis anos non gobernaban, quere dicir, van 
facendo as cousas segundo as van vendo. Tamén lle pode dicir ao partido Socialista que sabe que 
cando estivo no goberno estivo facendo un inventario de todas as escolas e tampouco viron que 
estaban afectadas, pero o viron agora e entón foi cando se comezou a facer, non hai nada máis alá. 
Os expedientes das demais escolas estanse preparando pero hai que recoller toda a documentación e 
non é tan doado, pois falla documentación de todas, falouse coa Consellería pola afectación das 
escolas e haberá que seguir a falar con ela. O goberno presenta este punto e advírtelle aos grupo 
que só están a falar hoxe da desafectación e non doutra cousa. Logo seguirán dar os 
correspondentes pasos e isto se non sae só volverá atrasar o expedientes. Pídelle aos grupos 
municipais que teñan un mínimo de responsabilidade pois están falando de cousas que é polo ben do 
Concello e dos veciños e veciñas, non é polo ben do goberno nin da oposición e non se poden sacar 
as cousas de “quicio”. Sabe que hai que tramitar todas as desafectacións pero comézase por esta. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que pídelle ao alcalde que aclare onde está o informe de Patrimonio?.  
 
Contéstalle o alcalde que o veu no expediente que había neste Concello. 
 
De seguido o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, pregúntalle ao 
alcalde, para?. 
 
A continuación contéstalle o alcalde para facer a modificación destas instalacións. 
 
De seguido o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, pregúntalle ao 
alcalde, un expediente de que?. 
 
Seguidamente o alcalde pregúntalle ao De seguido o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo 
Pedro Galego Feal, se vén xogar aquí?, e pregúntalle onde está o expediente de Patrimonio para 
levantar unha rampla de toneladas de formigón?. 
 
O De seguido o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, contéstalle que 
non o tiña. 
 
De seguido o alcalde pregúntalle ao voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, se ve as consecuencias que hai hoxe?, o custe que ten para o Concello?. Dille que ten que 
darse conta de que lle “resbala” todo e parécelle mentira que busque calquera escusa. Di que hai un 
expediente para a colocación dun poste para o cal precísase unha autorización de Patrimonio que 
está neste Concello, e se se concedeu esa autorización nun lugar que nin sequera está autorizado 
para telo é que está buscando escusas, é algo absurdo. 
 
A continuación intervén o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que dille 
ao alcalde que non sabe de que fala. Dille ao alcalde, que se non lembra mal, a autorización de 
Patrimonio estaba nun expediente de concesión de licenza. Sempre soubo que as escolas estaban 
afectadas, de toda a vida, así acáballe de explicar que no pasado formulouse o tema de facer dous 
pisos na escola de Souto Bello e non se foi adiante por culpa da desafectación. Dille ao alcalde que 
claro que o sabía e que o está a insultar pois semella que todo o mundo o pode chamar mentireiro 
pero de vostede hai que recoller os insultos e iso non é así. Dixo que o tema ía ser para repoñer un 
poste pero ten que ter en conta a proposta que lle deu á oposición e sobre a proposta é sobre a que 
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lle dixo que primeiro hai que falala cos veciños, cousa que é a primeira premisa. O informe está a 
buscar a desafectación e fixa os usos, que non lle importan, que está encantado da vida en que as 
asociacións estean alí. Dille que unha vez falado e feito un expediente, o seu grupo, ao mellor, sen 
incluír o resto das escolas, igual o aproban, pero primeiro hai que facer as cousas como as hai que 
facer. 
 
A continuación fai uso da palabra o alcalde, que dille ao voceiro do grupo municipal do PP, 
Gumersindo Pedro Galego Feal, que o informe é un informe previo que non é precisa para este 
expediente, trátase de información que o goberno lle está adiantando con tempo de sobra, pois dixo 
que tiña a documentación dende a convocatoria da Comisión e terá que ter en conta que isto terá 
que volver a outra Comisión, por iso terá un mes mais para ver o informe. Díxolle que ten toda a 
información e o goberno estalle dando toda a información. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que aconséllalle ao alcalde que siga na lina do traballo que fixeron os socialistas cando 
estaban no goberno con el, que revise o informe e igual atopa documentación que igual tamén lle fai 
falla para este expediente. Di que so sabe o nome dos traballos que fixeron pero o goberno non 
seguiu traballando nesas liñas porque se así fose dálle a impresión de que o terían xa case todo. 
Respecto ao expediente dille que o seu grupo non vai entrar no fondo dos usos que se lles dea aos 
locais, xa que ademais son debates completamente distintos, unha cousa é desafectar as escolas 
unitarias, que é algo que xa debía estar feito e que ten razón, pois pasaron moitos gobernos e de 
moitos colores e ninguén o abordou, por iso o día que se presenten todos os expedientes no Pleno o 
seu grupo votaraos a favor. Respecto dos usos di que se trata doutro debate, por iso pídelle que non 
mesture os debates e non mesture a documentación. remata dicindo que a posición do seu grupo 
será a abstención. 
 
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida, que anuncia a abstención e pregunta, a urxencia da desafectación desta escola vén pola 
necesidade de poñer a antena?. 
 
Contéstalle o alcalde que a antena xa está posta, pero nunhas condicións deplorables. A antena, que 
será o seguinte expediente, será a mesma que xa hai e o que se vai cambiar é o poste que a 
sustenta, que segundo o informe do técnico municipal corre bastante perigo e o último temporal de 
hai uns meses tirou unha parte da antena e hai que suxeitala correctamente. Por iso vén a urxencia, 
porque iso aínda vai levar un tempo e o goberno tiña a intención de que isto estivese rematado antes 
de final de ano e de que chegue o inverno. Dille ao voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois 
Noceda Carballo, que alégrase que dixera que cando estaba no goberno se fixo algún traballo, así a 
responsabilidade do alcalde é para o malo e tamén para o bo, por iso se se fixo algún traballo 
algunha responsabilidade tamén terá. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda 
Carballo, que dille que non o dubide e que lembre que tivo que pelexar ben para sacar cartos para 
facer aqueles estudos, pero algo lle toca. Dille que agora toca ver se o vai usar. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que di que non se confundan os termos e pregunta, que problema hai en facer obras de 
aseguramento e mantemento de todo o que hai alí?. Pensa que ningún problema porque sempre se 
viñeron facendo, por iso non se pode dicir que este expediente é un paso e estalle pedindo que tape 
os ollos e el non debe facelo. Dille ao alcalde que non pode dicirlles aos grupos que se trata de poñer 
as mesmas cousas cando non é así, outra cousa é que as persoas que fan uso deses locais fagan os 
traballos de aseguramento que teñan que facer sobre a instalación actual, que todos saben que está 
aí, sen entrar en como se puxo. 
 
De seguindo fai uso da palabra o alcalde que aclara que a antena si pero o que non é o mesmo é o 
poste de suxeición, porque agora hai un poste podre. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego 
Feal, que reitera que primeiro hai que falar cos veciños. 
 
Sometido o asunto a votación non foi aprobado logo de obter 5 votos a favor (4 do grupo 
do BNG e 1 do grupo mixto), 7 votos en contra do grupo do PP e 5 abstencións (3 do grupo 
socialista e 2 do grupo Somos Fene). 
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11. Mocións urxentes 
 
Non se presenta ningunha. 
 
 
12. Rogos e preguntas 
 
O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, fai os seguintes rogos e 
preguntas: 
 
- Respecto da orde do día, felicita ao alcalde porque hoxe o Pleno si teu contido. 
 
- Dille ao alcalde que vai facer as mesmas preguntas que fixo no Pleno do 04.01.2017 no que xa 
lembrou preguntas atrasadas de decembro do 2016. Daquela díxolle que en febreiro se cumpría un 
ano da vixencia da Lei do solo e seguen sen PXOM. Reitera a pregunta. 
 
- Pregunta pola senda peonil da escola infantil do Carril?. Xa preguntou en moitas ocasión cantas 
cesións estaban feitas e cantas faltaban e nunca se lle contestou nada. Reitera as preguntas. 
 
- Respecto da ordenanza fiscal de Servizos Sociais vai vir ou non?. 
 
Contéstalle a concelleira de Benestar Social, María Carmen Martínez Rodríguez, que nunca dixo que 
era para xa, dixo que estaban traballando nela e que se estaba a facer xunto coas traballadoras 
sociais coas que se reúne unha vez por semana para tratar todos os problemas que poidan xurdir en 
Servizos Sociais e avanzar na ordenanza. Cando teña a ordenanza, aínda que falta pouco por 
traballar nela pero o ten que facer sen prexuízo da atención aos usuarios, llas dará aos grupos e di 
que en ningún momento dixo que fora para xa. 
 
- No mes de decembro díxose que había moita presa por cambiar a RPT, preguntou por isto en 
xaneiro e aínda veu hoxe cambiada. 
 
- No mes de xaneiro preguntaron cantas persoas había contratadas de empresas externas?. Di que 
xa sabe que o goberno non contrata persoas de empresas externas, contratan traballos e hoxe 
reformula a pregunta, dos traballos que se están facendo no Concello de Fene, cantas persoas de 
empresas externas ocupan?. 
 
Contéstalle o alcalde que na vindeira Comisión lle informará, como xa se fixo a anterior vez que 
preguntou. 
 
- No mes de decembro de 2016 o alcalde dixo que ía traer unha relación de todas as subvencións 
que sumaban máis de dous millóns de euros. Dille que segue a esperar e non sabe se o vai traer. 
 
Contéstalle o alcalde que repase a liquidación do exercicio pasado, no que figuran, de memoria, 
1960000 de inversións. 
 
- O alcalde insistiu en que o POS+ traía máis cartos a Fene e o seu grupo dixo que non, que se 
recortaban máis de 161000 euros. O alcalde dixo que se ía cubrir con remanentes, pero ata agora 
nin remanentes, nin incremento, nin nada. 
 
Contéstalle o alcalde que espera, polas informacións que ten, que existan eses remanentes e que se 
sigan a achegar a este Plan. A maiores di que xa falaron e acordaron cos grupos, cando falaron do 
POS+, que había unha cantidade que se ían dedicar a gasto corrente e faríase a través dunha 
modificación de crédito, que non se debía facer ata que o POS+ estivese aprobado e recibisen unhas 
directrices que chegaron hai dez ou quince días, como dixo na Comisión. Agora mirarase e farase a 
modificación de crédito, tal e como tiñan acordado. 
 
- Na Casa da Cultura, na clausura de Construíndo Pontes a concelleira dixo que se ía acabar porque a 
Deputación retiraba a subvención. Logo semellou que non se ía retirar e que se incluía no Plan, non 
obstante reitera a pregunta, hai previsión de retomar os talleres de memoria, Construíndo Ponte ou 
todas aquelas cousas que se viñan facendo?. 
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- A empresa Viaqua demandou ao Concello por non actualizar o canon de oito anos, catro e catro. A 
execución 15/2014, procede do xuízo ordinario 126/2011 e o alcalde contestoulle naquel Pleno que 
se informaría e lle contestaría. Por iso pregúntalle que lle informe algo na Comisión correspondente 
respecto deste asunto. 
 
Contéstalle o alcalde que non se recibiu nada máis do xulgado. Contestouse para que Viaqua 
valorase cal era o importe e a data de hoxe, segundo el sabe, aínda non valorou nada. 
 
- Estase cubrindo todas as horas do SAF ou quedan horas libres, independentemente das horas libres 
que poidan saír por falecemento, reducións ou baixas dalgún usuario?. 
 
Contéstalle a concelleira de Benestar Social, María Carmen Martínez Rodríguez, que practicamente 
estase cubrindo todas e hai xente en espera. 
 
- Roga que se faga algo co tema da caseta, asentos e demais do río Cádavo, pois pensa que segue 
todo igual. 
 
- Respecto do Xulgado di que hai unha praga importante de pombas. Roga que se actúe. 
 
- É unha vergoña que o Xulgado, un edificio oficial, estea sen bandeiras. Roga que se instalen. 
 
- As protestas polas rozas xa chegan por todos os lados. Sabe que o goberno non fixo os deberes e 
que non se rozou o que tiña que rozar no seu momento e agora acumúlase o traballo. As queixas son 
sobre todo pola falla de coordinación, porque se deixan rozas á medio facer, así non hai máis que 
entrar no polígono de Vilar do Colo. Houbo reclamacións do camiño do Vaqueiro e no Pombal, xunto 
ao tanque de tormentas, de que está moi mal e os carteis dos lugares están tapados.  
 
- Respecto dos orzamentos di que xa ve que se avanza como sempre. 
 
- Á concelleira de Persoal xa se lle pediu que dese conta dos asuntos na Comisión de Persoal. Foi 
bastante significativo a reclamación que fixo un representante sindical, logo do Pleno pasado 
respecto a sacar unha praza de arquitecto técnico. Curiosamente ao día seguinte xa se fixo, cando 
uns días antes nas Comisións non se sabía nada. É dicir, que as bases fixéronse dun día para outro. 
Por iso reitera que o goberno ten que falar e dar conta nas Comisións, así hoxe mesmo o alcalde 
anunciou que se lle vai reclamar 30000 euros a Fenosa e nunca nada se lles dixo ao respecto. 
 
Contéstalle o alcalde que non dito tal, dixo que había abonos que non presentara Fenosa e estaban 
sen presentar no Concello. Que Fenosa lle estaba a reclamar 30000 euros que non eran certos 
porque eran abonos. Pero iso xa está aclarado, trátase de traballo do día a día. 
 
A concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, fai os seguintes rogos e 
preguntas: 
 
- Sobre a Resolución dunha anulación de licenza no pasado Pleno preguntoulle ao alcalde por que se 
fixera así?, e se era preceptivo o informe da secretaría?, dille que non lle consta ningunha resposta. 
 
Contéstalle o alcalde que se tratou dunha proposta dunha rectificación de erros, que aínda non foi á 
Xunta de Goberno Local. Trátase unha rectificación do 2005, na que hai un erro na concesión dunha 
licenza porque a un veciño se lle esixía unha cesión duns determinados metros cadrados porque se 
tomara mal a referencia que tiña o vial. 
 
A continuación intervén a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, di que 
naquel momento a medición era correcta. 
 
Contéstalle o alcalde que non, que xa non era correcto e por iso rectificouse.  
 
 
O voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, fai os seguintes rogos e 
preguntas: 
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- Respecto do campo de fútbol de Maniños veu que xa se fixo a última certificación, ten pedido unha 
información dende hai tempo respecto do céspede que non se achegou e cónstalle que a dita 
información xa estaba antes da certificación. Agora, logo da última certificación asinada, supón que 
xa non haberá ningún problema para que lle deixen ver esa documentación. 
 
Contéstalle o alcalde que xa se certificou todo. Os informes que tardaron en chegar foron os 
procedentes da empresa FIFA, que tardaron en chegar aínda que había unha especia de avance 
anunciando que eran correctos. Por iso os técnicos municipais non asinaron ata que non estivese 
todo. Os informes que solicitou estanse facendo. 
 
- Sobre a escola de Chamoso preguntáronlle hai uns meses ao concelleiro de Obras e contestoulle 
que o da rampa descartaron as dúas propostas que se deixaran esbozadas antes de agosto do 2016. 
Di que ámbalas dúas propostas eran viables e daquela sabían o que pensaban o que daquela era o 
presidente de Patrimonio delas e xa que o que se estaba facendo non o aprobaba Patrimonio e os 
dous esbozos ou alternativas non gustan, quere saber se nestes meses ten pensado algo ao 
respecto?, porque aquilo está igual. 
 
Contéstalle o concelleiro de Urbanismo, Justo Martínez Ardá, que estase a estudar unha variable pero 
non hai nada concretado. 
 
- Respecto das beirarrúas do Carril vólvelle preguntar e anuncia que o preguntará en todos os Plenos 
de aquí en diante, como van cada unha das cesións ao Concello?, cantas se fixeron cada mes?, 
cantas hai feitas a día de hoxe?. 
 
Contéstalle o concelleiro de Urbanismo, Justo Martínez Ardá, que levará a documentación á vindeira 
Comisión. Sabe que hai tres escrituras entregadas na notaría e que se está preparando a 
documentación. Falouse con dous veciños máis para ver se para a semana se pode levar a 
documentación ao notario e pode que queden unha ou dúas persoas por traer as escrituras. Están 
intentando contactar con elas para que as presenten e non ter que ir á expropiación. 
 
A continuación fai uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que solicita que conste na acta que solicitan copia desas cesións, porque xa van como que 
seis veces que pediron unha relación exacta das parcelas que están cedidas. Pide copia das parcelas, 
non das persoas. 
 
Seguidamente e por alusións, o concelleiro de Urbanismo, Justo Martínez Ardá, di que seis veces lle 
parece esaxerado por parte do PP, se cadra pode ser do PSOE, pero o PP pode levar dous Plenos 
preguntando polas cesións. 
 
- A Asociación de Veciños de Sillobre achegoulle a todos os grupos políticos unha comunicación 
respecto dos rebacheos a algunha ausencia significativa. Por iso rógalle ao alcalde que atenda as 
demandas da veciñanza. 
 
- Como está a obra da rúa Travesa?. 
 
Contéstalle o alcalde que xa hai empresa adxudicataria e espera que en poucos días presente a 
documentación para poder iniciar a obra. 
 
- Na Volta do Ramo hai unha zona que tiña que rozar o Concello e outra que é privada na que hai un 
problema permanente de que deixan medrar as silvas e os veciños xa teñen presentadas varias 
solicitudes para iniciar un expediente de disciplina urbanística. Roga que se atenda a estas 
solicitudes. 
 
- Xa preguntou hai uns meses por unha disciplina urbanística de maleza en Foxas, núm. 26 e o 
expediente está parado. 
 
Contéstalle o concelleiro de Urbanismo, Justo Martínez Ardá, que se intentou localizar ao propietario 
e non foi posible polo que se publicou no BOP que se vai facer a execución subsidiaria. Estase 
pendente de que se achegue un orzamento para logo, se é posible recobralo, cando apareza un 
propietario, facelo. 
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- Na travesía do Catalán, no inicio tamén hai outra denuncia presentada por un veciño ante a 
Consellería que llo reenviou ao Concello por considerar que se trata de zona urbana. Xa pasaron 
varios meses e aínda non hai ningunha resposta. 
 
- O POS+ incluíu, practicamente, as obras que propuxo o goberno porque non se fixera ningún outro 
proxecto. Os grupos políticos facilitaron este acordo e asinaron outro de obras complementarias ao 
POS+ que debían comezarse a facer os proxectos o seguinte mes. Xa pasaron moitos meses, xa 
preguntou por algún proxecto nalgunha Comisión e o concelleiros de Obras contestou que a 
enxeñería coa que se traballaba aínda tiña proxectos anteriores e que non se podía comezar con 
estas ata acabar cos anteriores. A este respecto dille ao alcalde que ten constancia de que se segue 
a traballar coas mesmas enxeñerías coas que traballaba cando estaba no goberno, quitando temas 
puntuais está satisfeito co traballo feito e non ten nada contra esas empresas, pero se non dan feito 
hai máis enxeñerías que tamén traballan ben. Pídelle ao alcalde que aclare as prioridades, se para 
aprobar o POS+ asinaron un acordo na que se fixo toda unha relación de obras aprobadas pola 
maioría cualificada dos grupos políticos desta Corporación non entenden que haxa proxectos de atrás 
que estean ocupando sitio para as prioridades políticas que fixou esa maioría cualificada. Pídelle que 
lle aclare isto e que se poñan a traballar antes de que veña o seguinte POS+. Os proxectos eran para 
facer en marzo e aínda non viron o primeiro e tampouco viu ningún dos que hai de atrás. 
 
Contéstalle o alcalde que se non se equivoca, están pedidos os catro primeiros proxectos da relación. 
Hai un proxecto anterior que é o do cruce de Fene, que tamén estaba na relación, e pode ser un 
pouco máis complexo. Espera que a enxeñería os presenten xa estes días.  
 
- Veu con ledicia que se colgou unha nova bandeira no Concello, unha bandeira que representa, 
fundamentalmente, a tolerancia e a liberdade, da que está moi orgulloso de que colguen alí. Roga 
que se substitúan o resto das bandeiras que xa parecen trapos e pensa que non dignas as bandeiras 
que hai nin no Concello nin no Xulgado. Roga que se substitúan e se non é así, que retiren as que hai 
porque xa non son bandeiras, son trapos. 
 
Contéstalle o alcalde que acepta o rogo e dille que as bandeiras do Xulgado están pedidas dende hai 
uns meses polos os funcionarios do xulgado, pois é a Xunta de Galicia quen llas facilita. 
 
- No Polígono Vilar do Colo rógalle ao goberno que comproben ben os deslindes, é certo que a 
primeira parte da entrada é de Fene e a outra metade e de Cabanas. Do deslinde que no seu día lle 
encargou ao técnico municipal di que ao chegar a rotonda é Cabanas, cando menos ata un cacho da 
rotonda, pero logo todo seguinte do tramo do lado de abaixo é Fene, e todo iso está sen rozar. Roga 
que se limpe. 
 
- Hai outro tramo logo da rotonda do Polígono Vilar do Colo, onde se fixo unha obra conxunta co 
Concello de Cabanas, que estivo mal executada e quedou un “escalón” na beiravía que segue 
estando sen arranxar. Rógalle á Concellería de Servizos que se actúe canto antes e logo que se 
reclame a quen procedan os custes porque segue sendo perigoso. 
 
- Respecto dos orzamentos segue a esperar por eles. 
 
- Respecto das bases do TAX, hai un parágrafo que di que o exercicio práctico non ten porque 
axustarse o coincidir exactamente co temario, pregúntalle á concelleira de Persoal como se interpreta 
isto?. 
 
 
A continuación fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal Somos Fene, César Daniel Castro 
García, que di: 
 
- A constitución do Ente de Conservación está atascado, logo de dous anos de traballo hai pendente 
unha xuntanza dos técnicos para determinar a documentación necesaria para convocar a asemblea e 
a constitución do Ente. 
 
Contéstalle o alcalde que está pendente de concretar datas, xa que cada vez que se intenta surde 
algo. Estase traballando neso. 
 
- Fíxose algunha programación para os traballos de mantemento das escolas do Concello?, se lles 
comunicou aos mestres?. 



Avda. do Alcalde Ramón Souto González, s/n. 15500 Fene.  Tfno.: 981 492 707  Fax: 981 492 788  
 

Dilixencia: acta aprobada na sesión ordinaria do 10.05.2017 
O secretario en réxime de acumulación 

Alajandro Antelo Martínez 

  58 de 68 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

 
Contéstalle o alcalde que xa falaron con varios directores para que a semana que vén vaia o 
encargado a tomar nota de todos os traballos. 
 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez 
Bastida, que di: 
 
- Pregúntalle ao alcalde se pensa presentar os orzamentos antes de irse de vacacións?. Di que xa 
levan un tempo que non lles conta que está facendo cos datos para presentalos. 
 
Contéstalle o alcalde que leva dous anos no goberno e nunca colleu vacacións. Está traballando nos 
orzamentos e intentarán presentalos canto antes, logo do dito hoxe respecto das modificacións de 
créditos e demais.  
 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 21.40 h, 
de todo o que, como secretaria, dou fe. 
 
O alcalde      A secretaria 
 
 
Juventino José Trigo Rey    Estefanía Manteiga Lamas 
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ÁREA 1: FENE EN IGUALDADE 
 

Liña Estratéxica 1.1 

Priorizar a igualdade de oportunidades na planificación 

municipal e potenciar a implicación do persoal político e 

técnico neste eido 

 

 Establecer unha reunión anual entre os distintos departamentos municipais para planificar en 

común e levar a cabo unha programación conxunta das medidas que se levarán a cabo nos 

seguintes meses. 

 

 Realización dos trámites precisos para constituír un Centro de Información á Muller (CIM) no  

Concello de Fene. 

 

 Establecer unha partida orzamentaria axeitada para a realización das medidas e obxectivos 

contemplados no III PIOM. 

 

 Organizar un curso básico de formación en igualdade para a totalidade do persoal político e 

técnico do Concello, dando facilidade ó persoal para a súa asistencia ó mesmo. 

 

 Recoller datos e información desagregada por sexo nas actividades, cursos ou iniciativas 

levadas a cabo polo Concello co fin de coñecer o tipo e volume de participación da poboación 

feminina e masculina.  

 

 Publicitar as iniciativas formativas que dende os distintos organismos se levan a cabo  para 

mellorar a formación do persoal político e técnico na área de igualdade de xénero.  

 

 Potenciar o uso dunha linguaxe non sexista empregando as seguintes canles:  

• Realización e colocación de carteis sobre o uso da linguaxe non sexista nas distintas 

dependencias do Concello. 

• Revisar os contidos da páxina web municipal adaptándoos a un uso correcto da lingua.  
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• Empregar unha linguaxe administrativa inclusiva en tódolos documentos oficiais do 

Concello. Procedería establecer unha guía de expresión non sexista na linguaxe 

administrativa e que a tivera presente todo o persoal do concello. 

 

 Visibilizar todas aquelas campañas realizadas dende outros organismos, tanto nas 

dependencias de servizos sociais, como nos demais edificios públicos do Concello. 

 

 Establecer os mecanismos de avaliación pertinentes para garantir o eficiencia do Plan e a 

consecución dos obxectivos propostos.  

 

Liña Estratéxica 1.2  

Promover a igualdade de oportunidades entre toda a 

veciñanza do Concello de Fene 

 Difusión do III Plan de Igualdade entre a poboación de Fene, comunicando as súas medidas e 

obxectivos. As fases a seguir serían as seguintes: 

• Presentación pública do Plan de Igualdade e anuncio nos medios de comunicación 

locais. 

• Reparto e colocación de exemplares nas dependencias municipais.  

• Divulgación do III PIOM a través da web – deixando na mesma un espazo fixo para elo - 

e redes sociais municipais. 

 

 Crear un pequeno espazo ou sección, dentro da Radio local, onde se traten temas 

relacionados coa igualdade, a conciliación, a coeducación, a prevención e sensibilización da 

violencia de xénero... 

 

 Promover actividades nos centros educativos e asociacións para a organización de actividades 

conmemorativas con motivo do 8 de Marzo (Día Internacional da Muller) e o 25 de Novembro 

(Día Internacional contra a Violencia de Xénero) procurando que teñan un carácter 

transversal. Nos centros educativos facer especial fincapé no último nivel da Escola Infantil; 

segundo ciclo de Educación Infantil e primeiro ciclo da ESO, sen descoidar o resto dos niveis 

educativos. 

 

 Poñer en marcha unha campaña divulgativa e de sensibilización en igualdade que fomente a 

participación da cidadanía, e inscrito no propio departamento de Participación Cidadá. 
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ÁREA 2: COEDUCANDO 
 

Liña Estratéxica 2.1 

Impulsar a coordinación entre o Concello e os centros 

educativos a fin de mellorar a sensibilización no eido da 

igualdade da comunidade educativa  

 Establecer unha reunión ao inicio do curso escolar entre os centros educativos e persoal 

da área de igualdade, a fin de incluír no programa de acción titorial as actividades que se 

queiran levar a cabo. Propor aos centros educativos que no seu PEC sinalen 

especificamente actuacións conducentes a conseguir unha efectiva igualdade entre todos 

os membros da comunidade educativa. Deberíase establecer unha reunión trimestral de 

seguimento. Todo isto se debería reflectir na Programación Xeral Anual de todos os 

centros educativos cara a un compromiso efectivo. 

 Organizar unha sesión de traballo entre as ANPAS, os centros educativos e o Concello 

onde cada un poida levar ideas e propostas concretas que teñan cabida dentro do 

marco do Plan de Igualdade, e  que isto se reflicta na PXA de cada centro, xa que a  

programación xeral anual será de obrigado cumprimento para tódolos membros da 

comunidade educativa. 

 

 Promover en colaboración cos centros educativos, asociacións culturais, recreativas e 

deportivas, actividades de sensibilización que teñan un carácter dinámico e reflexivo (por 

exemplo obras de teatro, concursos de curtametraxes, exposicións...) co fin de implicar 

activamente á poboación infantil e xuvenil. Facer partícipes da planificación e organización das 

actividades, tanto ós centros educativos como ás entidades. 

 

 Realizar unha xornada centrada na educación emocional do profesorado e na súa 

sensibilización. 

 Crear cuñas radiofónicas -ou un programa de carácter estable- na radio local de Fene, 

orientado á concienciación e sensibilización, no que o alumnado local sexa o protagonista.   

 Habilitar un buzón de suxestións -cun cartel explicativo do seu obxectivo- nos lugares 

vinculados ao eido educativo (centros escolares, OMIX, biblioteca, polideportivo...) co fin de 

recoller denuncias, críticas ou propostas da cidadanía en relación á igualdade de xénero.  
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Liña Estratéxica 2.2 

Favorecer a coeducación en igualdade de oportunidades 

entre a poboación infantil e xuvenil municipal   

 Incluír na temática do Campus lingüístico a perspectiva de xénero e desenvolver actividades 

centradas especificamente na sensibilización en igualdade e a prevención de condutas 

violentas. Traballar de xeito intensivo os valores de igualdade entre mulleres e homes e as 

pautas educacionais para previr e combater a violencia de xénero. 

 

 Crear dende a Biblioteca municipal un listado de lecturas recomendadas en clave de xénero e 

difundilo entre os distintos centros educativos.  

 

 Celebrar o Día do Libro en torno á literatura ou cómics xuvenís escritos por mulleres galegas. 

Proponse tamén a organización dunha charla entre as escritoras e o alumnado de Fene, onde 

poidan debater e facer unha reflexión conxunta. 

 

 Organización dunha serie de obradoiros destinados a nais e pais, en colaboración coas ANPAS, 

nos que se aborden as seguintes cuestións:  

• Sensibilización en igualdade de xénero (principios coeducativos, estereotipos na 

elección de estudos e profesións, deportes mixtos...) 

• Información sobre os perigos na Internet (redes sociais, foros...) e pautas para un uso 

responsable. 

• Información e abordaxe da violencia de xénero e os conflitos daniños nas relacións de 

amizade e parella. 

  

 Deseñar, dende os Servizos Sociais municipais, talleres centrados na afectividade e na 

sexualidade nos que se fomente a independencia, a autoestima e o empoderamento feminino 

(primeiras relacións sexuais, primeiras etapas do noivado, autorespecto das nenas...). Estes 

talleres serán levados a cabo nos diferentes centros escolares de Fene.  

 

 Proporcionar valores coeducativos ás avoas e avós coidadores a través dunha xornada 

interxeracional na que tamén participe a poboación infantil (por exemplo o papel das mulleres 

na sociedade no pasado e no presente...) 
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ÁREA 3:  
EMPREGO, CONCILIACIÓN E USOS 

DO TEMPO 
 

Liña Estratéxica 3.1  

Fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes a través da formación e o emprego 

 

 Valorar a posibilidade de introducir criterios de discriminación positiva na convocatoria de 

concursos públicos municipais, ofertas de emprego, cursos formativos, etc. Trataríase por 

exemplo de: bonificar nos impostos locais ou priorizar a contratación de empresas que 

dispoñan de plan de igualdade, que teñan adoptado medidas de conciliación, que respecten 

os principios de paridade, etc. 

 

 Establecer como requisito obrigatorio que o persoal que imparte os módulos de igualdade de 

oportunidades dos cursos formativos e dos obradoiros de emprego dispoñan de ampla 

formación acreditada neste eido. 

 

 Elaborar en colaboración coa área de emprego e as asociacións empresariais unha guía para 

difundir entre as empresas locais e que trate os seguintes temas:  

• Beneficios da conciliación familiar, laboral e persoal. 

• Dereitos laborais dos traballadores en xeral e das mulleres en particular. 

• Información sobre recursos e axudas de interese. 

 Levar a cabo unha xornada anual informativa e de asesoramento para promover o 

autoemprego entre a poboación feminina de Fene, nas que se poidan abordar as seguintes 

cuestións: 

• Pasos na creación de empresas ou cooperativas. 

• Posibles ideas de negocio no eido local. 

• Intercambio de experiencias con mulleres cooperativistas da zona de Ferrolterra. 



Avda. do Alcalde Ramón Souto González, s/n. 15500 Fene.  Tfno.: 981 492 707  Fax: 981 492 788  
 

Dilixencia: acta aprobada na sesión ordinaria do 10.05.2017 
O secretario en réxime de acumulación 

Alajandro Antelo Martínez 

  65 de 68 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

 Realizar talleres formativos nos centros educativos de Fene onde se rompan os estereotipos 

de xénero existentes e que inflúen na elección de estudos e ramas profesionais. 

 

Liña Estratéxica 3.2 

Favorecer a conciliación dos tempos familiares, laborais e 

persoais da poboación de Fene 

 

 Ofrecer espazos de conciliación dentro das actividades de carácter formativo, deportivo e 

cultural que se organizan dende o Concello de Fene, co fin de facilitar a asistencia das persoas 

con menores ao seu cargo.  

 

 Organizar tódalas actividades municipais (deportivas, culturais...) en horarios e lugares que 

facilitan a conciliación dos tempos familiares, persoais e laborais.  

 

 Establecer criterios de priorización no acceso ás actividades municipais nos que se teñan en 

conta cuestións como: familias monoparentais, xornadas laborais e horarios, nivel de renda...  

Cómpre ter en conta esta medida especialmente no Campus Lingüístico e naquelas actividades 

organizadas en períodos vacacionais.  

 

 Promover a organización de actividades deportivas, culturais, educativas e de lecer en 

períodos vacacionais e/ou fóra do horario escolar co fin de favorecer a conciliación das 

familias de Fene.  

 

 Crear un espazo informativo na Web do Concello sobre os recursos dispoñibles a nivel 

municipal en materia de conciliación (horarios de servizos, prezos, axudas dispoñibles, 

requisitos de acceso...) 

 

ÁREA 4:  
SOCIEDADE PARTICIPATIVA E 

CORRESPONSABLE 
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Liña Estratéxica 4.1  

Impulsar o reparto equitativo de tarefas e 

responsabilidades domésticas nos fogares do Concello de 

Fene  

 

 Realizar, en colaboración cos centros educativos, cursos nos que se aborde a autonomía 

persoal e as habilidades domésticas para fomentar a corresponsabilidade entre a poboación 

xuvenil de Fene. 

 

 Desenvolver iniciativas, nas que participen as ANPA e os centros educativos, dirixidas a 

reflexionar sobre o actual reparto de tarefas e responsabilidades domésticas (por exemplo a 

través de fichas nas que o alumnado reflicta o reparto habitual de tarefas nos seus fogares 

para xerar un debate posterior).  

 

 Levar a cabo un curso básico de mantemento do fogar orientado tanto a mulleres coma 

homes nos que se aprendan habilidades básicas vinculadas por exemplo ao bricolaxe, a 

mecánica ou a xestión do fogar.  

 

Liña Estratéxica 4.2  

Promover o empoderamento e a participación social das 

mulleres 

 

 Valorar a posibilidade de recuperar o Consello sectorial da muller. 

 Priorizar as axudas e o apoio ás asociacións comprometidas cos principios de igualdade e 

integración social.  

 Levar a cabo unha xuntanza anual coas asociacións de Fene co fin de favorecer unha 

cooperación real e estable entre entidades, procurando tanto a recollida de necesidades, 

suxestións e propostas de actuación, como a reciprocidade na difusión de actividades.   

 

 Establecer canles de comunicación periódicos (por exemplo a través do envío de boletíns 

trimestrais) entre a área de igualdade, os centros educativos e as asociacións do termo 

municipal co fin de mantelas informadas, fomentar a difusión do III PIOM, e posibilitar a 

colaboración estable e continuada.  
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 Fomentar a sensibilización en igualdade no eido deportivo, contando coa colaboración de 

asociacións e centros escolares, por exemplo a través da organización de equipos ou 

campionatos mixtos.  

 

 

ÁREA 5: VIOLENCIA DE XÉNERO 
 

Liña Estratéxica 5.1 

Sensibilizar á poboación sobre a importancia de prevención 

e eliminación da violencia de xénero 

 

 Realizar os trámites precisos para formalizar e poñer en marcha o Protocolo de violencia de 

xénero xa existente.   

 

 Crear e difundir un folleto informativo cos servizos dispoñibles en materia de violencia de 

xénero a nivel municipal, comarcal, provincial, autonómico (teléfonos de emerxencia, 

información contacto CIM, centros de saúde, 016...) 

 

 Visibilizar e informar sobre os distintos tipos de violencia de xénero existentes (psicolóxica, 

física, económica, sexual), por exemplos a través das seguintes canles: 

• Cursos ou charlas, especialmente nos centros de secundaria. 

• Difusión nos medios de comunicación locais. 

• Dípticos ou guías de sensibilización. 

• Colocación na Web e redes sociais municipais.  

 

 Organizar cursos ou talleres nos que se aborden cuestións como a autoestima, o fomento da 

independencia, cómo actuar en casos de conflitos de parella, o benestar persoal, etc.  

 

 Levar a cabo unha campaña de sensibilización, contando coa colaboración das asociacións de 

hostalería, co fin de incluír un eslogan contra a violencia de xénero e un teléfono de axuda nas 

servilletas, salvamanteis, etc.  
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 Levar a cabo unha reunión conxunta entre as distintas entidades e axentes sociais implicados 

no Protocolo de violencia de xénero (Concello, centro de saúde, policía local, garda civil, 

centros escolares...) co obxectivo de coñecer a situación en materia de violencia de xénero, 

valorando a posibilidade de introducir melloras na abordaxe desta problemática.  

 Favorecer a formación e a sensibilización en igualdade das persoas implicadas activamente no 

Protocolo de violencia de xénero (charlas, cursos, documentación específica...) co obxectivo 

de garantir a especificidade desta ferramenta e a correcta atención ás vítimas de violencia de 

xénero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


