
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 1 DE
SETEMBRO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:04
horas  do  día  1  de  setembro  de  2011,  baixo  a  Presidencia  do  sr.  alcalde-presidente  don
Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao
obxecto de celebrar sesión ordinaria convocada para o día da data.
 
Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Secretario:

Don Jesús Tallón García.

Interventora accidental:

Dona María Milagros López Álvarez.

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

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada en data 4 de agosto de 2011

De  conformidade  co  preceptuado  no  artigo  91  do  Real  decreto  2568/1986,  de  28  de
novembro,  o  sr.  alcalde-presidente  pregunta  se  existe  algunha  obxección  ou  observación
sobre a acta da sesión ordinaria celebrada en data 4 de agosto de 2011 previamente remitida
coa convocatoria, ao non realizarse obxeccións ou observacións o Pleno e por unanimidade
dos seus membros presentes acorda:

Aprobar a acta do Pleno da Corporación da  sesión ordinaria celebrada en data 4 de
agosto de 2011.

2. Aprobación, se procede da Conta Xeral correspondente ao exercicio 2010

De seguido intervén o Alcalde para dicir que debido a un problema informático se introduzo
este punto nesta orde do día, que se trata dun asunto que xa foi aprobado por este Pleno polo
que este punto se retira da orde do día.

3. Aprobación, se procede, da proposta para declarar os festivos locais para o ano 2012

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Persoal,  Seguridade, Servicios e Medio
Ambiente de data 26 de agosto de 2011 que copiado di:
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“Primeiro. Declarar coma festivos locais as seguintes datas:

22 de febreiro de 2012 Mércores de cinza

6 de agosto de 2012 San Salvador

”

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

Primeiro. Declarar coma festivos locais as seguintes datas:

22 de febreiro de 2012 Mércores de cinza

6 de agosto de 2012 San Salvador

4.  Aprobación,  se  procede  da  solicitude  de  bonificación  no  ICIO  a  instancias  de  NOA
MADERA CREATIVA SL;  execución  definitiva  29/2011  da  sentencia  99/2011,  ditada  polo
Xulgado  do  Contencioso  Administrativo  nº  1  de  Ferrol,  correspondente  ao  procedemento
ordinario 54/2010

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data
29 de agosto de 2011.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, da conta dos antecedentes que son a solicitude de licenza e de bonificación do
ICIO,  o acordo plenario de data oito de xaneiro de dous mil  nove polo que se denega a
bonificación  solicitada,  posteriormente  di  que  houbo  un  recurso  de  reposición  que  foi
desestimado por  silencio  administrativo,  que xa no  dous  mil  dez  a  empresa  interpuxo un
recurso  contencioso  administrativo  contra  a  devandita  desestimación  que  foi  estimado
parcialmente  polo  xulgado  contencioso  administrativo  número  1  de  Ferrol,  ordenando
retrotraer as actuacións ao momento no que o Concello de Fene debeu valorar se houbo un
especial  interese ou utilidade na obra  para  o  que se  solicitou  a  bonificación,  acordo que
debera adoptarse polo Concello en Pleno e por último di que o dez de agosto tivo entrada no
Concello un auto do xulgado para a execución da sentenza no prazo improrrogable dun mes,
prazo que remata a semana que ven. Di que o que pasou é que o xulgado estimou que non se
seguiu o procedemento axeitado e manda que o Pleno volva decidir si se lle debe dar ou non
a  bonificación  solicitada.  Di  que  este  asunto  se  tratou  nunha  Comisión  de  Facenda  que
ditaminou que non se da este especial interese ou utilidade municipal da obra.

Prosegue o concelleiro Juan José Franco Casal dicindo que o Partido Popular presenta unha
emenda a este ditame que explica e que copiada literalmente di:

“PROPOSTA DE ENMENDA DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR:

Visto o ditame da Comisión Informativa de Facenda, Promoción Económica, celebrada o
29/08/2011, proponse a seguinte ENMENDA:
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Suprimir a parte onde dí “Asemade, considérase que a aplicación da bonificación debería
referirse  ó  momento  do  devengo  do  imposto  (inicio  da  construcción),  debendo  terse
solicitado a bonificación con anterioridade a dito devengo.”

Quedando redactado o ditame da seguinte forma

“Primeiro.-  Proceder a executar  a sentencia 99/2011, ditada polo Xulgado do Contencioso
Administrativo nº 1 de Ferrol, correspondente ao procedemento ordinario 54/2010 instruído a
instancias de Noa Madera Creativa SL e retrotraer  as actuacións ao momento de declarar a
existencia  ou  non  do  o  interese  ou  utilidade  municipal,  por  fomento  do  emprego,  para
acollerese a bonificación no ICIO da obra executada no Polígono de Vilar do Colo.     

Segundo.-  DECLARAR  QUE  NON  SE  DA  UN  ESPECIAL  INTERES  OU  UTILIDADE
MUNICIPAL  NA  OBRA  PARA  A  QUE  A  EMPRESA  NOA  MADERA  CREATIVA  SL
SOLICITOU A BONIFICACIÓN NO I.C.I.O,  ao entender  que o incremento  de postos  de
traballo que a empresa preveía levar a cabo é insuficiente para xusitificar tal declaración.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que segundo o dito na Comisión, o Concello está obrigado a cumprir a
sentenza e coinciden co criterio dos servizos económicos do Concello e do grupo de goberno
en denegar a bonificación segundo o exposto.  Di  que o sentido do voto vai  ser favorable
respecto da emenda que presenta o goberno se así  se entende que se defende mellor a
decisión  do  Concello  e  respecto  do  acordo  xeral,  di  que  o  seu  grupo  se  vai  abster  por
entender que é o goberno municipal quen debe decidir esta cuestión.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  manifesta  que respecto da emenda o  seu grupo vai  facilitar  que camiñe  para
adiante, que se van abster, que non quere repetir as intervencións feitas en Comisión polo que
se remiten ao dito nela e roga para que se produzan as modificacións das ordenanzas fiscais
do Concello o antes posible para que non se produzan situacións deste tipo.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación da emenda ao
ditame de data 30 de agosto de 2011, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor:  doce (12)  (dos/as Sres/as  Galego Feal,  Bertoa Puente,  Dopico Rodríguez,
Franco Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García
Balado, López Rodríguez, Silvar Canosa, Martínez Rodríguez)

Votos en contra: Ningún

Abstencións: cinco (5) (dos/as Sres/as, Trigo Rey, Couto Seijido, Polo Gundín, Roca Requeijo,
Martínez Ardá)

Non habendo debate, a Presidencia somete a votación ordinaria o ditame favorable emendado
da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 29 de agosto de 2011,
obténdose o seguinte resultado:

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

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

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Primeiro.-  Proceder  a  executar  a  sentencia  99/2011,  ditada  polo  Xulgado  do
Contencioso Administrativo nº 1 de Ferrol, correspondente ao procedemento ordinario
54/2010 instruído a instancias de Noa Madera Creativa SL e retrotraer  as actuacións
ao momento de declarar a existencia ou non do o interese ou utilidade municipal, por
fomento do emprego,  para acollerse á bonificación no ICIO da obra executada no
Polígono de Vilar do Colo.

Segundo.-  DECLARAR QUE NON SE  DÁ UN ESPECIAL  INTERESE OU UTILIDADE
MUNICIPAL  NA  OBRA  PARA  A  QUE  A  EMPRESA  NOA  MADERA  CREATIVA  SL
SOLICITOU A BONIFICACIÓN NO I.C.I.O, ao entender que o incremento de postos de
traballo  que  a  empresa  prevía  levar  a  cabo  é  insuficiente  para  xustificar  tal
declaración.

5. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, moción do Grupo Municipal do BNG
relativa ó control das abusivas comisións bancarias.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que no pasado Pleno o seu grupo expresou a vontade de normalizar a
presenza das mocións o Pleno polo cauce ordinario, que neste Pleno se incluíron na orde do
día pero que non veñen ditaminadas pola correspondente Comisión Informativa,  polo que
reiteran  o  rogo  de  que  as  mocións  veñan  ao  Pleno  logo  do  correspondente  ditame  das
Comisións Informativas, di que van votar a favor da inclusión desta e da seguinte moción, que
esta moción xa foi presentada por urxencia para o Pleno do mes pasado e non é culpa do
grupo municipal  do BNG que non fora  incluída  e  respecto  da seguinte di  que tamén ten
urxencia debido a que as obras no peirao de Maniños e Barallobre están practicamente feitas
e rematadas e é o momento oportuno de debater este asunto agora.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que a moción foi  presentada de acordo co regulamento orgánico do
Concello, que esta moción xa era urxente fai un mes cando foi presentada e hoxe o segue a
ser,  xa que cada día as entidades están a aplicar novas comisións unilateralmente e sen
previo aviso.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido,  manifesta que vai  votar a favor das dúas mocións, que respecto da
moción das comisións bancarias gustaríalle engadir nesta moción o tema das hipotecas, que
no momento que non se puidera facer fronte ao pagamento dunha hipoteca, de xeito que sería
suficiente para a súa cancelación, a entrega das chaves da vivenda e non ter que seguir co
pagamento da vivenda a maiores da entrega da devandita vivenda. Di respecto da moción dos
Peiraos que tamén consideran que se trata dun tema urxente que debe ser debatido.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que a urxencia é a mesma que fai un mes, e debía ser tratado en
Comisión,  en canto á  moción sobre  o  peirao de  Maniños e  Barallobre  di  que a  urxencia
tampouco  está  motivada,  polo  que  ao  non  cumprirse  o  establecido  no  Regulamento  de
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organización e funcionamento das entidades locais se incluíron na orde do día para poder ser
debatidas en Pleno, unha vez acordada a súa incidencia na orde do día.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a urxencia do asunto, sendo
aprobada por unanimidade.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que sempre se debateron no Pleno as mocións presentadas, que eles
presentaron a moción segundo o ROF, que no último Pleno se quedou en levar esta moción á
Comisión e non foi o seu grupo quen non a levou. De seguido pasa a dar lectura da moción
que transcrita di:

“Manuel Polo Gundín portavoz do grupo municipal do BNG no Concello presenta ao abeiro da
legislación vixente a seguinte

MOCIÓN PARA O CONTROL DAS ABUSIVAS COMISIÓNS BANCARIAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

As comisións que as entidades financeiras repercuten aos usuarios e usuarias experimentaron
unha subida significativa en plena crise económica, de maneira especial ao longo dos últimos
meses.  Ao  tempo  que  as  entidades  bancarias  seguen  acumulando  beneficios,  que
ascenderon a 3.174 millóns de euros no primeiro trimestre deste ano, tamén se detectou un
notábel crecemento das comisións bancarias. As estatísticas do Banco de España reflicte un
incremento  medio  de todas as  comisións  bancarias.  As  estatísticas do  Banco de España
reflicten un incremento medio de todas as comisións por mantemento de contas correntes ou
de aforro que se están estandarizando ao redor dos 30 euros anuais, gravando mesmo con
cantidades adicionais a contas de saldos medios inferiores a 2.000 euros.

Tamén coincide esta subida coa restrición no acceso ao crédito para a maioría de persoas, de
dificultades  para  obter  financiamento  tanto  por  parte  de  empresas,  emprendedores  coma
particulares.

A subida das comisións bancarias, no caso do mantemento de contas correntes ou de aforro,
que deberían estar exentas, convértense en abusivas polo feito de poder dispor as entidades
do diñeiro depositado e con iso xerarlles beneficios.

A explicación de cláusulas abusivas e inxustas por parte das entidades financeiras non pode
ser  consentida  de  maneira  indefinida.  A  afectación  e  as  consecuencias  negativas  que
supoñen  para  millóns  de  persoas  a  continuidade  desas  prácticas  bancarias  ilegais,
confírenlles un interese público e social que e obrigan a que as institucións competentes, tanto
do Goberno Central, que exerce a supervisión de todo o sector financeiro, como a Xunta de
Galiza,  á que lle corresponde dita supervisión no ámbito das caixas de aforro,  encaren a
situación e adopten medidas con carácter urxente en defensa do devandito interese

Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Instar a Xunta de Galiza, e para que a súa vez inste, tamén, ao Goberno do Estado a:

1. Adoptar as medidas necesarias para impedir que mentres se manteña a situación de crise
económica se produzan aumentos das comisións que aplican as entidades financeiras.
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2. Realizar unha supervisión das comisións das entidades financeiras, establecendo límites
máximos por cada comisión en función de parámetros obxectivos que teñan en conta o custo
real do servizo prestado.

3. Obrigar ás entidades financeiras a ofrecer de forma transparente o importe das comisións
polos distintos servizos.

4.  Aprobar  de  forma inmediata  as  normas  legais  precisas  para  evitar  que  por  parte  das
entidades  financeiras  se  manteña  o  cobro  abusivo  en  concepto  de  mantemento  ou
administración de contas correntes ou de aforro,  e a obrigar  á devolución das cantidades
ingresadas en caso de persistir na dita práctica.

Fene, 1 de agosto de 2011
O Portavoz”

Prosegue o concelleiro Manuel Polo Gundín dicindo que a moción é clara, que no contexto
actual de crise económica semella que se poden facer cambios lexislativos extraordinarios,
que incluso van afectar á Carta Magna, e que isto afecta a todas as persoas tamén se debe
afrontar. Di que é de sentido común que as Administracións tomen medidas e que se lexisle
nesta materia para que estes cambios nas comisións, cando menos, se teñan que comunicar
aos usuarios antes de os facer.
 
De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que coma xa dixeron no anterior Pleno que ían votar a favor manteñen a
súa palabra, porque cree que todos os veciños e veciñas viron o incremento de comisións por
diferentes conceptos, e que nunha época de crise é dobremente inxusto, xa que é o momento
en que menos cartos  hai  para  poder  afrontar  o  día  a  día  e  porque quen fai  isto  son as
entidades financeiras, que son os inicialmente culpables en gran medida da crise que se está
a atravesar, que xurdiu coma unha crise financeira e que se trata de entidades que están a
presentar beneficios cada ano, a pesar das contas que fan para non quebrar, que por todo isto
ven positivamente que se lles grave impositivamente e que se lles esixa que non graven as
rendas dos pequenos aforradores a través de comisións das contas correntes, polo que van
votar a favor.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez  concedido,  manifesta  que no  anterior  Pleno xa  votaron a  favor  da urxencia  da
moción,  se  non  que  esta  moción  non  se  garde  no  caixón  porque  o  considera  bastante
importante, xa que todas as persoas están case que obrigados a ter unha conta bancaria para
cobrar unha pensión ou unha nómina, di que os cidadáns tampouco teñen moitos medios para
facer presión polo que todas as persoas se ven reflectidas nesta moción.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que o grupo municipal do Partido Popular vai votar a favor desta
moción pero que quere puntualizar algunha cuestión, en relación co punto no que se di que se
inste á Xunta de Galicia para que a súa vez inste ao goberno do Estado di que non están en
desacordo en instar á Xunta de Galicia pero este debate tamén se podía ter feito directamente
no  Parlamento  autonómico  ou  no  Congreso,  que  o  BNG  ten  representantes  nas  dúas
cámaras. Respecto do punto no que se solicita unha supervisión di que esta xa a fai o Banco
de España, respecto do punto terceiro di que a obriga que se pide xa está fixada por Lei, o
que é unha redundancia e di respecto do punto cuarto que hai que lembrar que as entidades
financeiras son entidades privadas, que se producen relacións contractuais entre particulares
e entidades privadas, que para velar por estes intereses, con independencia de que as forzas
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políticas teñan que velar polos intereses dos veciños, existen organizacións de usuarios de
banca  e  consumidores  que  tamén  velan  por  estes  intereses  concretos.  Di  que  logo  de
puntualizar estas cousas o seu grupo vai votar a favor.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que non descoñecen que Caixa Galicia impoña unha taxa de setenta
euros para abrir  unha conta corrente e llo  comunique ao Banco de España,  pero non llo
cobran a ninguén, aínda que estea publicado no taboleiro de anuncios, que é certo, pero que
hai que ser máis transparente á hora de comunicar a información do custe das tarxetas de
crédito ou débito, das contas correntes e demais. Di que os clientes particulares asinan unhas
condicións e que o Banco de España ten unhas condicións máis elevadas, co cal ten unha
marxe de manobra máis amplo e o asume cando o considera, que isto non é que sexa ilegal
pero se trata dunha técnica abusiva, que se trata dunha situación que prexudica a todas as
persoas,  xa  que  hai  un  marco  legal  que  vai  en  contra  delas  e  favorece  as  entidades
financeiras. Por outro lado di que as asociacións de consumidores e usuarios están a facer o
seu traballo, pero que cando a bolsa se desploma non entran estas asociacións se non que é
o goberno quen intervén. Di que as persoas a nivel individual teñen dereito a que non lles
cobren comisións dun día para outro, que esta é a cuestión da moción, que hai un marco legal
que establece que son os Poderes Públicos os que velan polos intereses dos cidadáns, que
son os Parlamentos, autonómico e estatal, os que deben establecer unha regulamentación
respecto dunha información clara e pública das comisións que se van cobrar e cando, para
que os usuarios poidan decidir se queren un determinado servizo ou ben facer este servizo
con outro entidade.

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

Instar a Xunta de Galiza, e para que a súa vez inste, tamén, ao Goberno do Estado a:

1. Adoptar as medidas necesarias para impedir que mentres se manteña a situación de
crise  económica  se  produzan  aumentos  das  comisións  que  aplican  as  entidades
financeiras.

2.  Realizar  unha supervisión das comisións das entidades financeiras,  establecendo
límites máximos por cada comisión en función de parámetros obxectivos que teñan en
conta o custo real do servizo prestado.

3.  Obrigar  ás  entidades  financeiras  a  ofrecer  de  forma transparente  o  importe  das
comisións polos distintos servizos.

4. Aprobar de forma inmediata as normas legais precisas para evitar que por parte das
entidades  financeiras  se  manteña o  cobro  abusivo  en  concepto  de  mantemento  ou
administración  de  contas  correntes  ou  de  aforro,  e  a  obrigar  á  devolución  das
cantidades ingresadas en caso de persistir na dita práctica.

6. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, moción do Grupo Municipal do BNG
relativa a melloras nos peiraos de Maniños e Barallobre.

Non habendo debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a urxencia do asunto, sendo
aprobada por unanimidade.
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A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, da lectura da moción que copiada di:

“Ines Roca Requeijo, concelleira do GM do BNG no Concello de Fene, ao abeiro da lexislación
vixente presenta a seguinte;

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dende o ano 2003 viñéronse anunciando melloras nos peiraos de Maniños e Barallobre. Logo
de resolverse as facultades existentes coas titularidades de ambos, xa que o primeiro era
competencia de Portos de Galicia e o segundo da Autoridade portuaria de Ferrol, no ano 2008
Portos  de  Galicia  dótase  dun  proxecto  e  orzamentos  necesarios  para  iniciar  as  obras,
posteriormente o proxecto foi variado a petición da Confradría de Barallobre. O ente público
Portos de Galicia iniciou, efectivamente, o ano pasado as obras de reforma con diferentes
problemas que xa fomos detectando ao tempo da realización das mesmas.

Na actualidade a reforma das instalacións portuarias atópanse na súa fase final. Desde o
Grupo municipal do BNG, logo de recoller as queixas e suxestións de diversos colectivos e
persoas que utilizan as mesmas coidamos que se deben atender antes de que finalicen os
traballos.

Por  outra  banda  o  número  de  amarres  nos  pantaláns  novos  e  inferior  ao  númeor  de
embarcacións  existentes  na zona,  entre as profesionais  e  as que teñen un uso de lecer,
deportivo ou de pesca sen fin comercial (sétima lista). A rampla de Barallobre pasou a ser de
uso privativo dos titulares dos pantaláns e a de Maniños mantense aberta pero foi recortada
nun 35 m. co que perde calado.

As embarcacións  que non teñan acceso ao pantalán  seguirán sen contar  con  acceso ao
calado  suficiente  todo  a  ano  e  ademais  tampouco  terán  acceso  á  auga  potábel  e  á
electricidade.

Por outra banda nas obras construíronse dúas ramplas, pero ambas carecen dun sistema de
remolque  das  embarcacións,  facéndose  necesario  algún  tipo  de  aparello  como  un  carro
varadoiro para facilitar a subida a terra das mesmas tanto para ser arranxadas como para ser
trasladadas.

Nas  procesións  marítimas  deste  verán  houbo  que  desmontar  a  porta  de  acceso  aos
pantaláns, polo que se evidenciou que é necesaria unha reforma para favorecer o acceso aos
mesmos nestas celebracións.

Outra  necesidade  evidente,  por  razóns  de  seguridade,  é  a  instalación  dun  valado  de
seguridade que evite caídas fortuítas á ribeira.

Por último dende o GM do BNG entendemos que Portos de Galicia debe axilizar o derrube e a
retirada de entullos da parcela da antiga Fondo-mar, e cando menos deixalo como espazo
libre en tanto non se defina que tipo de edificio e que usos se lle van a dar á mesma.

Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción dos seguintes
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ACORDOS

Instar ao ente público Portos de Galicia a:

1. Realizar un dragado no entorno da rampla de Maniños para obter un calado mínimo que
permita o acceso ao mar todo o ano.

2. Instalar un carro de varado de embarcacións nunha das ramplas existente e dotar á zona
de auga e corrente eléctrica.

3.  Derrubar  as ruínas  e  desescombrar  a  parcela ocupada actualmente  e  polo  escombros
procedentes das obras de reforma dos peiraos.

4. Mellorar a accesibilidade aos pantaláns de tal xeito que se podan cecebrar as procesións
marítimas en condicións de seguridade.

5. Instalar o valado de seguridade na beira da zona portuaria.

6. Dotar zonas de amarre libre con acceso na rampla de barallobre.

7. Revisar as obras, antes do seu remate, cos representantes da corporación para comprobar
o seguimento das melloras realizadas.

8. Dar conta aos Grupos Parlamentarios do Parlamento Galego e á Consellería do Mar da
Xunta de Galicia.

Fene, 23 de agosto de 2011
A Concelleira
Ines Roca Requeijo”

Prosegue dicindo o concelleiro Manuel Polo Gundín que se está a falar de obras e actuacións
dun custe relativamente pequeno tendo en conta o importe total das obras, e aínda que estas
obras non teñen fixado un prazo concreto, si que hai obras que se deben facer mentres se
están a facer as obras principais, coma pode ser a draga da zona de Maniños, que cree que
hai que facer estas peticións a Portos de Galicia o antes posible para que o que se faga o que
sexa posible facer a curto prazo.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que coinciden cos contidos da moción xa que responden a demandas
dos usuarios dos peiraos e dos pantaláns,  que cando se plantexou esta obra co anterior
goberno da Xunta de Galicia xa se dixo que esta obra só tiña sentido se se cumprían as
necesidades dos usuarios dos peiraos e semella que, coincidindo co remate das obras, que
isto non é así, que se engaden puntos de amarre pero que tamén hai outras cuestións coma
estas que expresan na moción, di que tamén ten dúbidas sobre a resistencia dos pantaláns
flotantes perante os temporais invernais, logo das obras que se acometeron, que en todo caso
contemplan esas deficiencias e di que é unha lástima ter que chegar ao remate das obras
para poder esixir á Xunta de Galicia que se introduzan estas melloras, xa que aínda que o
proxecto se iniciou coa anterior Xunta de Galicia, a actual modificou algúns aspectos e o fixo
moi mal, no sentido de que cando gobernaba o PSOE en Fene coñeceron pola prensa que
Portos  de  Galicia  ía  comezar  as  obras,  sen  lles  dar  aviso,  que  solicitaron  información  e
suxeriron algúns cambios no proxecto sen que lles facilitara información ningunha, aínda que
se  ben  é  certo  que  Portos  de  Galicia  pode  actuar  dentro  das  súas  competencias  sen
autorización do Concello, tamén é certo que o Concello fixo un traballo intenso para facilitar a
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realización desta obra, que a actual Xunta só lle remitiu ao Concello dous planos e tiveron que
coñecer o proxecto na súa totalidade utilizando outras vías dentro da Xunta de Galicia, que
aínda non se sabe nada da reunión solicitada aos conselleiros para saber o que queren facer
co peirao de Barallobre e respecto aos terreos de Fondomar di que en xullo de dous mil dez
falou telefonicamente co presidente de Portos de Galicia para solicitarlle que non se fixera en
aquela zona a nave de usos múltiples para a Cofradía de Barallobre, sen antes derrubar a
nave de Fondomar e o peche perimetral,  para que esta zona quedase libre e puidera ser
utilizada polos mariscadores mentres non se fixera o novo edificio e o peirao de Portos de
Galicia, ao que lle dixo que o da nave ía ser difícil pero a habilitación da parcela si, pero isto
está aínda sen facer un ano despois, que isto non supón cartos, que se esta actuación non se
fai é só unha cuestión de desidia respecto dos intereses de Fene, que estas melloras que se
recollen na moción son necesarias e que ben podían ter cabida no proxecto se a Xunta de
Galicia tivera a ben falar disto cos traballadores do mar ou co Concello antes de proxectar
esta obra e que por todo isto van votar a favor da moción.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que respecto da exposición de motivos o seu partido está totalmente
de acordo coa primeira frase xa que foi o único que se fixo dende o ano dous mil tres ata o
dous mil nove que entrou o PP na Xunta de Galicia, en relación coa insuficiencia dos amarres
lembra que o bipartito da Xunta tiña establecido trinta e dous amarres e a día de hoxe hai
oitenta  e  dous  para  os  mariscadores  e  dezaoito  para  as  embarcacións  deportivas,  que
respecto dos acordos da moción e analizando punto por punto di respecto do primeiro que o
dragado se fixo na rampla de Barallobre, segundo un requirimento técnico, e pensa que así se
debería facer para a rampla de Maniños. En relación co segundo punto di que se trata dunha
dotación de servizos, que aínda que se poden prever agora, a hai que facer logo de rematada
a obra.  Respecto  do desescombro di  que houbo unha reunión para  determinar  o  uso da
parcela  e  que  hai  que  esperar  ao  remate  das  obras  para  facer  esta  actuación,  sobre  a
accesibilidade  di  que  as  procesións  se  celebraron  igual  que  outros  anos  e  con  máis
seguridade, que o valado de seguridade se está a falar, igual que antes, dunha dotación de
servizos, respecto do amarre libre di que existe e que non poden ter os mesmos servizos que
os usuarios que amarran e pagan por este servizo, que en relación co punto sete o propio é
que vaian os técnicos revisar as obras e non os políticos, que en todo caso, o Partido Popular
non ten problema ningún en levar  aos  membros  da Corporación a  ver  as  obras,  que en
relación con todos estes problemas o alcalde de Fene mantivo unha entrevista co presidente
de Portos que se comprometeu  a visitar  Barallobre  para ver  as necesidades do peirao e
efectuar as correspondentes reformas, de ser o caso, e que por todo isto o voto do Partido
Popular vai ser a abstención.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que quere facer unha puntualización, que no ano dous mil sete Portos
de Galicia remitiu  ao concello  un proxecto coa obra  que se pretendía facer,  que logo se
seguiron os trámites para a poder executar, que é unha de tantas obras que se iniciaron cun
goberno e se rematan con outro goberno, que respecto da parcela de Fondomar di que a
voceira do PP primeiro di que o anterior goberno si tiña feito un proxecto para facer mentres
se facían os trámites para a transferencia do peirao de Barallobre a Portos de Galicia e o
actual  goberno  galego,  dous anos  despois,  segue  sen  ter  feito  o  proxecto  para  facer  na
parcela de Fondomar esa nave de usos múltiples e remata rogando para que esta actuación
se poida facer canto antes.

A continuación intervén o alcalde para rogarlle ao voceiro do PSOE que cando teña copia da
acta deste pleno que a leve á Cofradía de Pescadores.
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A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, agradece que esta moción saia para adiante, que para o seu grupo o importante é
que  se  vaian  solucionando  os  problemas  deste  peirao  e  que  non  leve  oito  ou  dez  anos
resolver os pequenos problemas.

De seguido intervén o alcalde para dicir que el xa estivo co novo presidente do Portos de
Galicia e quedou en vir ver a obra, que no pasado cando veu se avisou aos grupos políticos
da visita e que cando veña no futuro se volverá avisar.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a moción do Grupo Municipal
do  BNG relativa  a  melloras  nos  peiraos  de  Maniños  e  Barallobre,  obténdose  o  seguinte
resultado:

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

Votos en contra: Ningún

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

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Instar ao ente público Portos de Galicia a:

1. Realizar un dragado no entorno da rampla de Maniños para obter un calado mínimo
que permita o acceso ao mar todo o ano.

2. Instalar un carro de varado de embarcacións nunha das ramplas existente e dotar á
zona de auga e corrente eléctrica.

3. Derrubar as ruínas e desescombrar a parcela ocupada actualmente e polo escombros
procedentes das obras de reforma dos peiraos.

4.  Mellorar  a  accesibilidade  aos  pantaláns  de  tal  xeito  que  se  podan  celebrar  as
procesións marítimas en condicións de seguridade.

5. Instalar o valado de seguridade na beira da zona portuaria.

6. Dotar zonas de amarre libre con acceso na rampla de Barallobre.

7.  Revisar  as  obras,  antes  do  seu  remate,  cos  representantes  da  corporación  para
comprobar o seguimento das melloras realizadas.

8. Dar conta aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego e á Consellería do Mar
da Xunta de Galicia.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO
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1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 658/2011 de 28 de xullo ata o
número 744/2011 de 25 de agosto de 2011

Dáse conta das resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número  658/2011, de 28 de
xullo, ata o número 744/2011, de 25 de agosto de 2011, manifestando o sr. alcalde-presidente
que estiveron a disposición dos distintos grupos na Secretaría do Concello, e así consta no
expediente.

2. Mocións

Non hai ningunha.

3. Rogos e preguntas

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, pregunta se o goberno municipal ten algunha novidade sobre os plans da Xunta de
Galicia para o peche de colexios en Fene e da redución do profesorado en practicamente
todos os centros, pregunta tamén concretamente sobre as escolas de Sillobre e Limodre, di
que queren saber sobre os problemas que xurdiron estes últimos días na ocupación de terreos
para a construción do colector da EDAR en Barallobre e tamén sobre unha ocupación de
terreos que non se adaptaba a proxecto no camiño de Abaixo de San Marcos, pregunta tamén
si solucionaron o problema dun veciño do Sartego, que viña ultimamente aos Plenos, e si foi
así si se solucionou de acordo cos informes técnicos realizados polo enxeñeiro municipal.
Prosegue a dicir que si é certo que se licitou a obra do camiño de Abaixo en San Marcos
felicita ao goberno municipal pola celeridade e lembra que hai outra obra que é o acceso ao
parque lineal do río Cádavo en Vilanova que tamén está previsto no orzamento, roga para que
se revise o estado de limpeza dos parques infantís e concretamente no novo parque infantil do
río Cádavo. Roga para que se realicen canto antes as labores ordinarias de limpeza de gabias
e taxeas do Concello antes de que chegue a época de choivas e roga para que se pinte de
novo o paso de peóns que existía diante da capela de San Marcos que foi eliminado cando se
fixeron as últimas obras de reparación da estrada provincial.

A continuación intervén o alcalde que di respecto dos problemas da ocupación de terreos para
a construción do colector da EDAR que os concelleiros saben que existiron algúns problemas,
que coma ben sabe o voceiro do PSOE, este Concello cedeu a facultade expropiatoria a Ares
e neste sentido non foron informados sobre o asunto.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que o estado das escolas de Fene seguen igual que estaban e
respecto das escolas de Sillobre e Limodre comezarán os mesmos profesores e cos mesmos
medios.

Seguidamente pide o uso da palabra o concelleiro José Andrés Serantes Painceiras, quen
unha vez concedido, manifesta en relación co camiño de Abaixo de San Marcos se pretendía
comezar ao arranxar,  pero comprobaron que faltaban algunhas cesións, polo que logo de
facer aquelas espera que as obras estean feitas en quince días.  Respecto do camiño do
parque de Vilanova di o concelleiro que falla pedir permiso a Fomento e a Augas de Galicia,
que unha vez obtidos se executarán. Di respecto do problema do Sartego que aínda está sen
solucionar, que se falou con el para que lles dera un tempo prudencial para ver o que hai que
facer, que non poden atender todas as peticións á vez.
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A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, roga para que, logo da publicación dos orzamentos de Fene no boletín oficial se
axilicen os pagamentos a provedores dentro do exercicio,  que a Xunta de Goberno Local
aprobou moitas  facturas  e  roga  para  que se  axilicen estes  trámites,  que  tamén viron  na
facturación que seguen a existir reparos de Intervención respecto no xeito da contratación de
determinados servizos polo que rogan para que se vaian sacando a concurso durante este
ano estes servizos, comezando por aqueles de maior importe o que suporá un maior aforro
para  o  Concello.  Roga  para  que  se  aceleren  os  Plans  Provinciais,  algo  que  viñeron
reclamando nos últimos anos,  que semella que o plan do ano dous mil  sete xa vai  para
adiante e que se informe deste e dos demais plans na Comisión correspondente.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, pregunta polos escritos que presentou o seu grupo por rexistro respecto
dalgúns problemas veciñais, dos que algúns deles eran moi sinxelos de solucionar, polo que
quere saber que prazos van ter estas solicitudes. Pregunta de quen é competencia a limpeza
da fonte  de San Ramón de Sillobre,  xa que se é competencia  do Concello  precisa  máis
mantemento. Tamén pregunta pola actuación feita no camiño do Ortel que foi arranxado en
varias ocasións e pregunta porque non se fixo todo de vez. Tamén pregunta polos problemas
de tensión da rede eléctrica que tiveron as vivendas de San Valentín que provocaron o danos
en moitos electrodomésticos.

Seguidamente pide o uso da palabra o concelleiro José Andrés Serantes Painceiras, quen
unha vez concedido, di respecto do camiño do Ortel que as obras son así, que primeiro se
votou o que é o rego asfáltico e logo se procedeu a levantar o as bocas da rede de sumidoiros
para que queden á altura da estrada.

De  seguido  intervén  o  alcalde  para  dicir  que  o  mantemento  da  fonte  de  San  Ramón  lle
corresponde á Igrexa, que a este goberno se lle pediu a colocación dunha rexa enriba dun
cano.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido,  manifesta  que a  concelleira  Inés  Roca o  preguntou  en dúas  ocasións  en
Comisión e se lle contestou, di que non é competencia do Concello, que nesta zona se fixeron
unha serie de obras, que os eléctricos do Concello foron ata alí e fixeron un informe e isto
mesmo xa se contestou na Comisión Informativa correspondente.

Seguidamente pide o uso da palabra o concelleiro José Andrés Serantes Painceiras, quen
unha vez concedido, di que a día de hoxe quedan moi poucos sitios sen desbrozar, que igual
a solicitude foi presentada hai uns días pero pensa que a día de hoxe o traballo está feito.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a sesión ás 19:07 horas do día ao
comezo sinalado, estendéndose de todo isto na presente acta, do que eu, secretario, dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente

O secretario,

Gumersindo Pedro Galego Feal Jesús Tallón García
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