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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 4.4.2013

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 11 DE MARZO DE 
2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 8:35 horas do día 
11 de marzo de 2013, baixo a presidencia do Sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro Galego 
Feal,  reúnese,  en  primeira  convocatoria,  o  Pleno  do  Concello  ao  obxecto  de  celebrar  sesión 
extraordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

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

PUNTO ÚNICO.-PROPOSTA POLO EMPREGO E A REACTIVACIÓN ECONÓMICA NO CONCELLO 
DE FENE

Consta no expediente proposta de convocatoria plenaria do grupo do BNG co punto único nomeado 
“Proposta polo emprego e  a reactivación económica no Concello  de Fene”  con rexistro  xeral  de 
entrada  1582  de  21.2.2013,  informe  de  secretaría  51/2013  que  informa  desfavorablemente  a 
antedita proposta e o seguinte ditame favorable da  Comisión Informativa de Facenda, Promoción 
Económica, Formación e Emprego realizada o 8.3.2013 por 4 votos a favor (2 do grupo municipal 
BNG, 1 do Grupo mixto e 1 do grupo municipal PSOE) e 3 abstencións do grupo municipal PP:

“PROPOSTA DO BNG POLO EMPREGO E POLA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE FENE

O  GM  DO  BNG  presentamos  a  seguinte  proposta  de  combate  contra  o  desemprego  e  pola 
reactivación económica cinguida á elaboración dos orzamentos municipais de 2013 e ademais para a 
planificación dos exercicios 2014 e 2015. Estas medidas non deben ser únicas, pero si son as que en 
breve pode actuar a corporación e executar o goberno local. Máis alá de medidas superestructurais 
determinadas por outras administracións ou empresas, no BNG entendemos que o Concello debe 
actuar na medida das súas competencias empregándose a fondo na loita contra o desemprego e no 
apoio ás persoas e ás empresas (Pemes e autónomos) que traballan en Fene.

As propostas van en dúas liñas, unha na do gasto, e a segunda nos ingresos. Como queira que os 
ingresos  do  concello  están  nuns  niveis  aceptábeis,  aínda  que  de  necesaria  revisión,  e  cun 
endebedamento relativo baixo(145€/habitante), máis alá das normas e directrices  derivadas das 
decisións dos gobernos estatal e autonómico, o Concello de Fene ten a obriga de dar resposta ás 
necesidades dos nosos veciños e veciñas na atención de servizos básicos. O maior problema de 
Galiza neste intre é o desemprego con máis de 280.000 persoas, e en Fene tamén é un problema de 
primeira orde, rematouse 2012 con 1486 persoas no desemprego. Os datos do mes de febreiro van 
incrementar a cifra aproximándose ás 1600 persoas no desemprego.
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O veto a Astano ata 2015 e as fallas de concreción de carga de traballo neste e noutros sectores 
sumada á destrución do emprego existente obrigan ao Concello  a tomar medidas concretas. No 
obxectivo de encetar un novo rumbo nas políticas municipais de creación directa de emprego, de 
estímulo e apoio a PEMES e autónomos/as e na de apoio ás persoas nunha situación de fraxilidade 
ante a actual crise é polo que elaboramos a seguinte proposta para o vindeiro trienio. A mesma 
debería ter virtualidade xa nos orzamentos 2013.

No BNG propomos as seguintes mediadas como punto de partida 

1. Plan de Emprego 

Creación  dun  Plan  especial  de  emprego de  3  anos  de  duración  dotado  con,  como  mínimo, 
500.000€ para a contratación de persoal de limpeza para edificios municipais, peonaxe de servizos, 
obras,  xardinería e auxiliares de axuda no fogar, e outros que se valoren necesarios. Este Plan 
estaría convocado publicamente a través dunhas bases mixtas de capacitación profesional e criterios 
sociais.  O Plan terá unha comisión de elaboración e seguimento conformada por persoal  técnico 
municipal  da  área  de  emprego  e  servizos  sociais,  unha  representación  sindical  e  da  unha 
representación de cada grupo político da corporación. O obxectivo do Plan será xerar entre 35 e 50 
contratos anuais dunha duración mínima de 3 meses e sempre inferiores a un ano, en función dos 
servizos a realizar. 

2 Plan Fiscal 

-Reformular taxas e impostos na liña de avanzar nas bonificacións parciais ou exencións de taxas e 
impostos  a  persoas  con  menos  recursos  cando  menos  en  todos  os  servizos  esenciais,  auga, 
saneamento, recollida do lixo… 

-Crear bonificacións para Pemes e autónomos nas taxas e impostos que sexa viábel nun período de 3 
anos. Como mínimo 100.000 € anuais.

-Revisar o imposto de transmisións facendo exentos do mesmo ás rendas máis baixas.

-Reducir o ICIO durante 3 anos tanto a particulares como empresas.

-Posibilitar o fraccionamento dos pagos das taxas e impostos ao longo do exercicio fiscal.

-Revisión de padróns de contribuíntes, especialmente os vinculados a inmobles desocupados. 

-Revisión do conxunto da fiscalidade (IBI e IAE) a Navantia Fene e ás súas instalacións anexas.

-Creación de novas taxas ou impostos.

Unha comisión conxunta de Facenda e Servizos Sociais apoiada polos servizos técnicos económicos, 
de  servizos  sociais  e  promoción  económica,  será  a  encargada  de  elaborar  e  debater  esta 
reformulación das ordenanzas fiscais

Logo de todo o exposto o GM do BNG propomos ao Pleno da corporación adopción dos seguintes 
acordos:

1.-  Constituir  unha comisión especial  para  a reactivación economica e a promocion do 
emprego  en  Fene  para  realizar  os  traballos  de  estudo,  deliberación  e  valoración  de 
propostas para o seu desenvolvemento posterior polos organos competentes.

2.-Dar  conta  do  acordo  ás  Federacións  de  administración  pública  dos  sindicatos  máis 
representativos (CIG, COO, UGT e CSIF), ao Comité de empresa e xunta de persoal do 
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Concello de Fene, ás entidades IEN por Europa, Asociación de Comerciantes O Cruceiro, e 
ás entidades asociativas do Concello de Fene. “

Inicia o turno de debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que o 
seu grupo pediu que se dese este debate previo ao debate orzamentario, xa que entenden que hai 
medidas de calado que poden afectar moito ao orzamento e inda que tamén son conscientes das 
limitacións económicas do momento, non quita que o maior problema que ten Fene son esas 1600 
persoas que están desempregadas e as pequenas e grandes empresas que o están pasando mal. A 
súa intención é que a xente do seu pobo viva nas mellores condicións posibles e, por iso, propón 
falar de dúas cousas: por un lado, dun plan de emprego que non vai solucionar o desemprego de 
Fene  pero  si  vai  ser  parte  da  solución,  que  actúe  directamente  sobre  a  contratación  utilizando 
criterios profesionais  e tendo en conta criterios sociais á hora da contratación.  Considera que o 
Concello ten persoal funcionario e laboral perfectamente capacitado e cualificado para facer eses 
traballos  de  selección,  sendo  este  un  obxectivo  inescusable  para  que  o  Concello  reforce  a 
contratación de persoal cun carácter puntual e non estrutural, segundo o marco legal, e cumprindo 
cos mínimos de calidade do emprego vixente.

Continúa o concelleiro don Manuel Polo Gundín dicindo que a segunda parte sería a parte fiscal e 
máis que subir as taxas ou os impostos, dada a situación económica actual, dado o teito de gasto 
que hai imposto que limita sobremaneira a capacidade de gastar, o seu grupo é partidario de deixar 
de ingresar selectivamente nos ámbitos do pequeno comercio, hostalería ou servizos do concello, 
ademais de facer un traballo exhaustivo na fiscalidade municipal á hora de exención de impostos ou 
co establecemento de novos, explorando todas as vías e sempre que non afecten á maioría das 
persoas.
Engade que levan tempo insistindo na idea de que hai que ter un apoio maioritario do Pleno, motivo 
polo que levan tempo pedindo un espazo no que se poida falar e debater estes asuntos. Así, logo da 
Comisión do venres pasado e logo de ter en conta o informe da Secretaría, chegaron ao punto de 
traer a este Pleno esta proposta que tentan que teña o máximo apoio, pois pensa que é o Concello 
quen  debe  propoñer  ese  traballo  exhaustivo  que  planifique,  no  presente  e  a  medio  prazo, 
determinadas actuacións neste senso.

A continuación o concelleiro do grupo municipal socialista, don Antón Lois Noceda Carballo, fai uso da 
palabra para dicir que a exposición de motivos que fixo o voceiro do BNG é compartida polo PSOE, 
todos son conscientes da situación que se está a vivir na actualidade e existe a necesidade de que 
medidas  deste  tipo  se  poñan  en  funcionamento,  son  conscientes  de  que  isto  non  soluciona  o 
problema, pero pode contribuír a que a situación se vaia enderezando e, se é o caso, o que lle 
parecería grave é que a institución municipal non se manifestara e contribuíse activamente a paliar a 
gravísima situación de desemprego da sociedade en xeral e concretamente no pobo de Fene.

Prosegue o concelleiro don Antón Lois Noceda Carballo dicindo que o ditame está ben como punto de 
partida para o debate pero pensa que esa Comisión especial que se propón constituír é o punto 
axeitado para o seu desenvolvemento e concreción.
Considera que o plan de emprego debe ser ambicioso, xa que non se trata de cambiar postos de 
traballo  que xa existen e que xa están contratados cunha calidade menor por outros postos de 
traballo, xa que se así fose, estaríase actuando nun plan de mellora de emprego e non nun plan de 
creación de emprego. Tamén haberá que ter en conta os custes salariais, impostos, IVE e demais 
supostos á hora de facer as comparacións orzamentarias, polo que non se debe confundir  crear 
postos de traballo sen ter en conta ditos custes complementarios para o Concello.

En relación co chamado Plan fiscal di que hai que delimitar ata onde se pode chegar e que se trata 
dun camiño cuxo estudo o PSOE está encantado de iniciar e propor medidas concretas que tamén 
posibiliten o mantemento de autónomos e pequenas e medianas empresas; entende que a partir de 
aí seguen a quedar liñas de actuación abertas e que sería un erro pensar que aos autónomos e ás 
pequenas e medianas empresas non se lles vaia axudar dende a fiscalidade, xa que esta é unha liña 
que se debe explorar, establecendo axudas directas, sobre todo porque hai que ter en conta que os 
postos de traballo que se creen coa limitación de dous anos, dentro da economía real, teñen unha 
vida limitada e non inciden moito na consolidación de postos de traballo, polo que  actuando sobre os 
axentes da economía real do concello, poderá actuarse máis cara o futuro cando a crise remita, 
incidindo así na supervivencia destes axentes.
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Por isto a proposta de resolución lle parece ben e incide na participación e implicación que supón a 
creación desa Comisión especial  e valora  positivamente a  declaración de intencións que fai  dita 
proposta, como punto de partida para construír un Plan de emprego que implique a esta institución 
nos problemas dos cidadáns.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez 
Rodríguez,  que di  que comparte  totalmente  a  proposta,  que o  primeiro  é chegar  ao  acordo de 
constituír a Comisión e que logo se lle debe dar a máxima prioridade para poder traballar na creación 
de emprego.

A continuación fai uso da palabra o concelleiro don Juan José Franco Casal que di que o Partido 
Popular se suma á sensibilidade dos grupos municipais aquí presentes e está de acordo coa proposta 
feita polo grupo municipal do BNG. Unha vez constituída a Comisión, nela verase as medidas que se 
poden adoptar que sexan tecnicamente posibles e que se adapten á Lei, dentro dos importantes 
blindaxes orzamentarios. Di que se suman á proposta e a boa vontade dos grupos e anuncia o voto 
favorable.

De seguido intervén o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que agradece o 
apoio unánime á proposta e roga que todos os partidos propoñan quen van ser os membros que 
compoñan esta Comisión para que poida entrar en funcionamento.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.-  Constituír  unha comisión especial  para  a reactivación económica e a promoción do 
emprego  en  Fene  para  realizar  os  traballos  de  estudo,  deliberación  e  valoración  de 
propostas para o seu desenvolvemento posterior polos órganos competentes.

2.-Dar  conta  do  acordo  ás  Federacións  de  administración  pública  dos  sindicatos  máis 
representativos (CIG, COO, UGT e CSIF), ao Comité de empresa e xunta de persoal do 
Concello de Fene, ás entidades IEN por Europa, Asociación de Comerciantes O Cruceiro, e 
ás entidades asociativas do Concello de Fene.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 8:53 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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