
   

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 1 DE 
OUTUBRO DE 2009.- 
 
 
 
Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
D. Iván Puentes Rivera. 
 
Asistentes: 
 
Dª Rocío Rey Sampayo. 
Dª Mª del Carmen Silvar Canosa. 
Dª Amalia García Balado.  
D. Manuel Ángel Rodríguez Carballeira. 
D. José Antonio López Rodríguez.  
D. Juan Manuel Lourido González.  
Dª Rita María Couto Seijido. 
(incorpórase á sesión no momento 
que se expresa na presenta acta) 
D. Manuel Polo Gundín. 
Dª Inés Roca Requeijo. 
D. Manuel Vicente Pico Sanmartín. 
D. Edgar Antonio Vigo López. 
D. Gumersindo Pedro Galego Feal. 
Dª Rocío Aurora Bértoa Puente  
D. Juan José Franco Casal. 
Dª Mª del Pilar Fornos Corral.  
D. Manuel Sánchez Martínez. 
 
Interventora: 
 
Dª Marta Roca Naveira 
 
 
Secretaria accidental 
 
Dª Ana María Santano Martínez 
  

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello 
de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito horas e cinco 
minutos do día un de outubro de  dous mil nove, 
reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do 
Concello ao obxecto de celebrar sesión ordinaria, 
baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Iván 
Puentes Rivera, e coa asistencia dos/as Sres/as 
Concelleiros/as Dª Rocío Rey Sampayo, Dª Mª del 
Carmen Silvar Canosa, Dª Amalia García Balado, Don 
Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, Don José 
Antonio López Rodríguez, Don Juan Manuel Lourido 
González, Dª Rita María Couto Seijido (quen se 
incorpora á sesión no momento que se expresa na 
presente acta), Don Manuel Polo Gundín, Dª Inés 
Roca Requeijo, Don Manuel Vicente Pico Sanmartín,  
Don Edgar Antonio Vigo López, Don Gumersindo 
Pedro Galego Feal, Dª Rocío Aurora Bértoa Puente, 
Don Juan José Franco Casal, Dona Mªdel Pilar Fornos 
Corral e Don Manuel Sánchez Martínez. 
 
Asiste á sesión a Interventora municipal, Dona Marta 
Roca Naveira, e actúa como Secretaria accidental, 
Dona Ana María Santano Martínez, que da fe do acto. 
 
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, pasándose ao estudio e 
exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 

 
 
1.- APROBACIÓN DA DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA SOLICITUDE DE 
COMPENSACIÓN E SUPRESIÓN DE BENEFICIOS FISCAIS AOS CONCELLOS 
AFECTADOS POLA AP-9 
 
O Sr. Alcalde-Presidente da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Facenda e 
Promoción Económica de data 24 de setembro de 2009 que transcrito di: 
 
“A Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica en sesión extraordinaria 
celebrada en data 21 de setembro de 2009 dictaminou favorablemente o seguinte asunto:  
 



   

“1º.-. APROBACIÓN DA DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA SOLICITUDE 
DE COMPENSACIÓN E SUPRESIÓN DE BENEFICIOS FISCAIS AOS CONCELLOS 
AFECTADOS POLA AP-9 
 
Dase conta da proposta de Alcaldía de data 15 de setembro de 2009, que transcrita di:  
 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
 Visto escrito da Deputación Provincial de A Coruña de data 15 de xuño de 2009, con 
entrada no Rexistro Xeral do Concello de Fene en data 20 de xuño e con número de rexistro 
8022, relativo á reducción do 95% da Base Impoñible da Contribución Urbana (actualmente 
IBI), sobre os terreos destinados ás autopistas de peaxe, que establece a Lei 8/72, de 10 de 
maio. 
 
 Visto que polo territorio deste Concello discorre a autopista AP-9 
 
 Según o escrito referido da Deputación, parece axeitado solicitar da Administración do 
Estado a supresión destes beneficios fiscais ou ben a compensación dos prexuízos 
económicos ocasionados aos Concellos e tendo en conta a xurisprudencia do Tribunal 
Superior de Xusticia da Comunidade de Madrid que está a ditar sentenzas favorables aos 
Concellos afectados por autopistas de peaxe, no senso de establecer a obriga da 
Administración Estatal de compensar o 95% das cotas non percibidas. 
 
 A sabendas de que a Deputación, ten a intención de solicitar as compensacións 
correspondentes aos Concellos xestionados pola Deputación e efectados pola AP-9 
 
 Ao amparo do disposto no artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais e tendo en conta 
que a xurisprudencia do Tribunal Superior de Xusticia da Comunidad de Madrid está a ditar 
sentenzas favorables aos concellos afectado por autopistas de peaxe en distintas 
Comunidades Autónomas, no senso de establecer a obridga Administración do Estado de 
compensar a bonificación do 95% das cotas de IBI non percibidas, este Concello ACORDA: 
 
 Delegar na Deputación da Coruña a solicitude, perante a Dirección Xeral de Fondos 
Comunitarios e Financiación Territorial do Ministerio de Facenda e ante os tribunais 
correspondentes no seu caso, de compensación da bonificaci´no do 95% da cota do IBI que 
corresponde pagar á sociedade concesionaria da autopista AP-9. 
 
Fene, a 15 de setembro de 2009. 
 
Asdo.: José Iván Puentes Rivera.” 
 
Intervén o Sr. Rodríguez Carballeira para explicar que este documento é para delegar na 
Diputación Provincial para que os concellos reclamen ao estado esas compensacións. 
Pregunta o Sr. Franco Casal si se sabe en que fase está a tramitación. 
Responde a Sra. Interventora para informar que a Diputación se puxo en contacto coa 
Intervención, e en canto teñan todos os acordos dos concellos, comenzarían os trámites. 
Pregunta o Sr. Franco Casal si se levará a un pleno extraordinario, respondendolle o Sr. 
Rodríguez Carballeira que non se sabe, que irá no primeiro pleno que se convoque. 
Intervén o Sr. Polo Gundín para comentar que lle parece ben que se faga unha soa 
reclamación colectiva de todos os concellos. 
Toma a palabra o Sr. Franco Casal, para manifestar que o grupo político do PP está dacordo 
porque é unha medida que beneficia a todos os veciños 



   

 
Rematado o debate e sometido o asunto pola Presidencia a votación ordinaria, a Comisión 
Informativa de Facenda acorda por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as asistentes á 
sesión ditaminar favorablemente a proposta da Alcaldía de data 15 de setembro de 2009 que 
devén en ditame nos termos anteriormente transcritos.” 
 
Non producíndose debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame 
da Comisión Informativa de Facenda de data 24 de setembro de 2009, sendo aprobado por 
unanimidade dos Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión. 
 
Votos a favor: Dezasete (17), (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rey Sampayo, Lourido González, García Carballeira, López Rodríguez, Sanchez Martínez, 
Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, Fornos Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca 
Requeijo, Pico Sanmartín e Vigo López) 
 
Votos en contra: Ningún. 
 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación, declarase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda de data 24 de setembro de 2008, que devén en acordo nos termos anteriormente 
transcritos 
 
 
2.- DACCIÓN DE CONTAS DAS RESOLUCIÓNS DE INTERESE 
 
2.1. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 670/2009, DE DATA 3 DE 
SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 670/2009 de data 3 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.   670 /2009. 
Visto o expediente tramitado para a provisión en propiedade de dúas prazas de auxiliar 
administrativo/a  ( Escala de Administración xeral, subescala adminsitrativa clase: Auxiliar 
adminsitrativo/a), prazas incluídas na Oferta Pública de Emprego de 2005. 
 Vistas as actas das reunións do Tribunal cualificador   
 Visto que polo Tribunal Cualificador na reunión de data 17 de xullo de 2009 proponse o 
nomeamento de Dona Paula García Monteagudo, con D.N.I. número  46.914.055N e de Dona 
Ana María López Bra, con D.N.I. número  32.670.587F.             . 
 Vista a documentación aportada por Dona Paula García Monteagudo en data  22 de xullo de 
2009( entrada núm. rexistro 9517) así como a aportada por Dona Ana María López Bra en 
data 30 de xullo de 2009 (entrada núm. rexistro 9652).  
   Visto o informe de Secretaría de data 31 de agosto de 2009 que, transcrito di: 
“INFORME DE SECRETARÍA 
Téndose presentado nesta Secretaría  proposta da Alcaldía do día da data na que se propón 
nomear funcionarias de carreira do Concello de Fene da escala de Administración  xeral, 
subescala auxiliar ( auxiliares adminsitrativas) a Dona Dona Ana María López Bra, con D.N.I. 
número 32.670.587F e a Dona Paula García Monteagudo con D.N.I. número 46.914.055N,  
por esta Secretaría fanse as seguintes consideracións: 

En data  8 de febreiro de 2008 por esta Secretaría emitiuse nota informativa 8/2008, na 
que, en atención ás consideracións nela contidas, sinalouse pola que subscribe no apartado 
conclusións da mesma que “En atención ao exposto, a xuízo da que subscribe, as bases da 



   

convocatoria para proveer prazas de funcionarios de carreira incluídas na oferta pública de 
emprego do Concello de Fene para o ano 2005 non se axustan á normativa vixente nos 
extremos sinalados na presente  polo que  procede  a revisión de oficio das mesmas  a través 
do procedemento previsto no artigo 103 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento adminsitrativo común.”. En dita nota 
informativa, además doutros aspectos  referidos ás bases da convocatoria unitaria ( na que 
ademáis destas prazas se atopaban dúas de peóns, unha de oficial sepultureiro e unha de 
Policía Local), e polo que respecta ao sistema de selección  utilizado para as prazas de 
auxiliar administrativo por turno libre ( inicialmente para unha das prazas, pero que foi utilizado 
para as dúas ao terse acumulado a praza de promoción interna á de turno libre), sinalouse 
pola que subscribe que:”…. No suposto que se examina, verbo da praza de auxiliar 
adminsitrativo por turno libre ( á que na proposta da Alcaldía se propón acumular a praza por  
promoción interna) fíxase nas bases, como se indicóu anteriormente, como sistema de 
selección o de  concurso-oposición, sistema éste que, a xuízo da que subscribe, non se 
axusta ao disposto na normativa de aplicación, xa que a natureza da praza e as funcións de 
auxiliar adminsitrativo non engaden ningunha  peculiaridade que faga necesario ou xustifique 
un procedemento distinto ao establecido, como regla xeral, para o ingreso na función pública 
local, e que é  o de oposición libre. 
  Así, a Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Castela-A Mancha, de 10 de abril 
de 2006, no seu fundamento de dereito terceiro establece que : 
“:..Tercero. En cuanto al sistema de selección elegido, que es el del concurso oposición, la 
Sala entiende que no es el adecuado para la provisión del puesto de trabajo convocado. No 
debe olvidarse que el art. 2 del RD 896/91, de 7 de junio establece que el ingreso en la 
función pública local se realizará, con carácter general, a través del sistema de oposición, 
salvo que por la naturaleza de las plazas o las funciones a desempeñar sea más adecuada la 
utilización del sistema de concurso-oposición o concurso. 
 Por la Administración convocante se ha tratado de justificar la elección del sistema de 
concurso oposición por la necesidad que tiene el Ayuntamiento de contratar a un funcionario 
con experiencia en tareas administrativas, dado que actualmente  no dispone de auxiliares 
para la sección de servicios y atención al público con experiencia. La razón esgrimida no 
añade ninguna peculiaridad a la naturaleza de la plaza de auxiliar administrativo cuyas 
funciones no tienen tanta complicación como para poder afirmar la exigencia de un período 
más o menos largo de adaptación y aclimatización a las tareas encomendadas de manera que 
esa experiencia se considere como un grado necesario para su desempeño(…..) 
(…/…) 
Debe, pues, estimarse en parte el recurso declarando no ser ajustado a derecho el 
procedimiento de selección elegido para la cobertura de la plaza de auxiliar administrativo 
declarando la nulidad de las bases impugnadas en cuanto al procedimiento de concurso 
oposición así como de los actos administrativos que tengan causa en el mismo, ordenando la 
elaboración de nuevas bases de convocatoria para la provisión de la mentada plaza de 
auxiliar administrativo de acuerdo con el procedimiento de oposición libre.”. 
 Polo exposto, por esta Secretaría infórmase que o sistema de selección de concurso 
oposición fixado nas bases para o acceso  á praza de auxiliar da escala de adminsitración 
xeral por turno libre non se axusta á legalidade….” 
 
 
 Esta Secretaría se ratifica no sinalado na nota informativa 8/2008, de data 8 de febreiro de 
2008 , anteriormente citada, que se da por íntegramente reproducida, polo que en atención ao 
sinalado na mesma, infórmase desfavorablemente o nomeamento de Dona Ana María López 
Bra e Dona Paula García Monteagudo como funcionarias de carreira do Concello de Fene da 
Escala de Administración xeral, subescala auxiliar( auxiliares adminsitrativas. 
 Se ben o criterio da que subscribe quedou exposto, de ser outro o criterio da Corporación 
cómpre  sinalar que no momento da toma de posesión como funcionarias de carreira das 



   

citadas Sras. debería procederse a extinguir a relación laboral entre o Concello e a  
traballadora contratada cun contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado en data 
16 de setembro de 2005 como auxiliar administrativo de rexistro , xa que segundo  a cláusula 
terceira do contrato de traballo suscrito , “ La duración del presente contrato se extenderá 
desde el 19 DE SETEMBRO DE 2005 hasta QUE SE CUBRA A PRAZA EN PROPIEDADE.”  , 
así como a relación funcionarial interina entre o Concello e a funcionaria  interina que ocupa 
unha das prazas con tal carácter. 
É o que expoño neste informe que someto a calquera outro mellor fundamentado en dereito. 

 Fene,31 de agosto de 2009. 

A SECRETARIA 

Asdo: Pilar María Pastor Novo.” 

 Vista a fiscalización de conformidade realizada pola Intervención Municipal en data 01 
de setembro de 2009. 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Nomear , de conformidade coa proposta formulada polo Tribunal cualificador das 
probas selectivas convocadas ao efecto,  a Dona Ana María López Bra, con D.N.I. número 
32.670.587F e a Dona Paula García Monteagudo con D.N.I. número 46.914.055N funcionarias 
de carreira do Concello de Fene da Escala de Administración  Xeral, Subescala Auxiliar( 
Auxiliares administrativas), quedando condicionado o presente nomeamento ao xuramento e 
toma de posesión nas prazas, que haberá de realizarse no prazo máximo dun (1) mes a 
contar desde o seguinte a  súa notificación aos interesados. 
Segundo.- Para adquirir a condición de funcionarios de carreira, Dona Ana María López Bra e 
Dona Paula García Monteagudo deberán prestar xuramento ou promesa dacordo co disposto 
na normativa vixente e tomar posesión das prazas no prazo dun (1) mes contado a partires do 
día seguinte ao que lle sexa notificada a Resolución de nomeamento. 
Terceiro.- Notificar a presente Resolución ás interesadas e publicar o nomeamento no Diario 
Oficial correspondente.” 
 
2.2. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 671/2009, DE DATA 3 DE 
SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 671/2009 de data 3 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.    671 /2009 
 
Visto o expediente tramitado para a provisión en propiedade de dúas prazas de peóns ( 
Escala de Administración especial, subescala de servicios especiais, clase: Cometidos 
especiais, ), prazas incluídas na Oferta Pública de Emprego de 2005. 
 Vistas as actas das reunións do Tribunal cualificador  de datas  1 de xuño de 2009,12 de 
xuño de 2009, 16 de xuño de 2009, 29 de xuño de 2009 , 30 de xuño de 2009 e 7 de xullo de 
2009. 
 Visto que polo Tribunal Cualificador proponse o nomeamento de Don Alberto Castro 
Rodríguez, con D.N.I. número 32.681.022ª e de Don Francisco Javier Martínez Rodríguez, 
con D.N.I. número 32.658.707H. 
 Vista a documentación aportada por Don Alberto Castro Rodríguez en data  14 de xullo de 
2009( entrada 14.07.09 núm. rexistro 9082) así como a aportada por Don Francisco Javier 
Martínez Rodríguez en data 24 de xullo de 2009 (entrada 24.07.09, núm. Rexistro 9450) e 



   

atendido que , vista dita documentación, os aspirantes propostos reúnen os requisistos 
esixidos nas bases da convocatoria. 
Visto o informe de Secretaría de data 31 de agosto de 2009 que, transcrito di: 
INFORME DE SECRETARÍA 
Téndose presentado nesta Secretaría  proposta da Alcaldía do día da data na que se propón 
nomear funcionarios de carreira do Concello de Fene da escala de Administración especial, 
Subescala : Servicios especiais: Clase: Cometidos especiais: Peóns a Don Alberto Castro 
Rodríguez, con D.N.I. número  32.681.002A e a Don Francisco Javier Martínez Rodríguez, 
con D.N.I. número 32.658.707H , por esta Secretaría fanse as seguintes consideracións: 
En data  8 de febreiro de 2008 por esta Secretaría emitiuse nota informativa 8/2008, na que, 
en atención ás consideracións nela contidas, sinalouse pola que subscribe no apartado 
conclusións da mesma que “En atención ao exposto, a xuízo da que subscribe, as bases da 
convocatoria para proveer prazas de funcionarios de carreira incluídas na oferta pública de 
emprego do Concello de Fene para o ano 2005 non se axustan á normativa vixente nos 
extremos sinalados na presente  polo que  procede  a revisión de oficio das mesmas  a través 
do procedemento previsto no artigo 103 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento adminsitrativo común.” 
 Esta Secretaría se ratifica no sinalado na nota informativa 8/2008, de data 8 de febreiro de 
2008 , anteriormente citada, que se da por íntegramente reproducida. 
-Por outra banda, e en canto ao desenvolvemento do proceso selectivo , cómpre sinalar que , 
tal e como constan nas actas  das reunións do Tribunal cualificador de datas  16 de xuño de 
2009 e 29 de xuño de 2009,  e polo que respecta ao segundo exercizo da fase de oposición  a 
xuízo da que subscribe existen dúbidas razoables verbo da transparencia do mesmo , polo 
que se reitera o criterio desta Secretaría manifestado en ditas reunións verbo da procedencia 
de levar a cabo unha investigación. 

  

Por elo, a xuízo desta secretaría, non  queda garantido que se cumprisen os principios de 
transparencia , igualdade, mérito e capacidade que deben rexer todo proceso selectivo. 

 

CONCLUSIÓN: 

En atención ao exposto infórmase desfavorablemente o  nomeamento de Don Aberto Castro 
Rodríguez e Don Francisco Javier Martínez Rodríguez  como funcionarios de carreira do 
Concello de Fene da escala de Administración especial, Subescala, Servicios especiais, Clase 
: cometidos especiais: Peóns. 
Se ben o criterio da que subscribe quedou exposto, de ser outro o criterio da Corporación 
cómpre sinalar que no momento da toma de posesión dos citados Sres. Como funcionarios de 
carreira procede a extinción da relación funcionarial interina dos  dous funcionarios interinos 
que ocupan con tal carácter ditas prazas. 

É o que expoño neste informe que someto a calquera outro mellor fundamentado en dereito. 

Fene,31 de agosto de 2009. 

A SECRETARIA 

Asdo: Pilar María Pastor Novo.” 



   

 

 Vista a fiscalización de conformidade realizada pola Intervención Municipal en data 01 
de setembro de 2009. 

 

RESOLVO: 
 
 
Primeiro.- Nomear , de conformidade coa proposta formulada polo Tribunal cualificador das 
probas selectivas convocadas ao efecto,  a Don Alberto Castro Rodríguez, con D.N.I. número  
32.681.002A e a Don Francisco Javier Martínez Rodríguez, con D.N.I. número 32.658.707H 
funcionarios de carreira do Concello de Fene da Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiais, clase: Cometidos Especiais: Peóns , quedando 
condicionado o presente nomeamento ao xuramento e toma de posesión nas prazas, que 
haberá de realizarse no prazo máximo dun (1) mes a contar desde o seguinte a  súa 
notificación aos interesados. 
 
Segundo.- Para adquirir a condición de funcionarios de carreira, Don Alberto Castro 
Rodríguez e Don Francisco Javier Martínez Rodríguez deberán prestar xuramento ou 
promesa dacordo co disposto na normativa vixente e tomar posesión das prazas no prazo dun 
(1) mes contado a partires do día seguinte ao que lle sexa notifica a Resolución de 
nomeamento. 
Terceiro.- Notificar a presente Resolución ao sinteresados e publicar o nomeamento no Diario 
Oficial correspondente.” 
 
2.3. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 673/2009, DE DATA 3 DE 
SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 673/2009 de data 3 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 

 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 673/2009 

 
Considerando que a Tesoureira titular do Concello, Dª María de los Ángeles Vivero Fresco 
estará ausente durante o período comprendido entre os dias  7 de setembro de 2009 ao 29 
de setembro de 2009,  por  disfrute das vacacións de verán. 

 
 Visto o disposto no art. 17 da vixente Lei 30/92, do 28 de novembro de Réxime xurídico 
das administracións públicas e procedemento administrativo común, e en uso das 
facultades atribuídas á Alcaldía na Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do réxime 
local, 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro  Designar á funcionaria Dona María Luisa López Bouza, como Tesoureira 
accidental durante o período comprendido entre o 7 de setembro de 2009 ao 29 de 
setembro de 2009 ambos os dous dous inclusive 

 
Segundo.- Notificar a presente  resolución ás interesadas. “ 

 
 



   

2.4. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 677/2009, DE DATA 4 DE 
SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 677/2009 de data 4 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 677/2009. 
 
De conformidade coas atribucións que me confiren os artigos 23.4 da lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do Réxime Locall, Art. 46 da Lei 5/97 de Administración Local de 
Galicia, Art. 24 do RD. 781/86, Art. 43 e 47 do RD. 2568/1986, e demais normativa 
concordante 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Delegar na Concelleira  desta Corporación,  Dona  María del Carmen Silvar 
Canosa o exercicio da competencia para  a celebración do matrimonio civil   entre Don Alberto 
Fraga Padín e Dona María Muíña García para  o vindeiro sábado día 5 de setembro de 2009. 
 
Segundo.- Notificar a presente Resolución á Concelleira a prol da cal se efectúa a presente 
delegación e publicar a mesma no Boletín Oficial da Provincia.” 
 
2.5. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 678/2009, DE DATA 7 DE 
SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 678/2009 de data 7 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 678/2009 
 
Visto que a Secretaria Municipal, Dona Pilar María Pastor Novo, comunicou telefónicamente a 
súa imposibilidade, por atoparse enferma, de asistir ao Concello, e ante a necesidade de que 
queden atendidas as funcións propias do seu posto de traballo. 
 
En uso das atribucións conferidas pola normativa vixente 
 
RESOLVO 
 
Primiero.- Nomear á funcionaria Dª Ana María Santano Martínez –administrativa de 
administración xeral-, como Secretaria  accidental dende o día de hoxe e ata a incorporación 
da titular. 
 
Segundo.- Dar traslado da presente resolución á interesada e á Intervención Municipal” 
 
2.6. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 719/2009, DE DATA 14 
DE SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 719/2009 de data 14 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCION DA ALCALDIA Nº  719/2009 
 



   

 Visto o expediente tramitado para  convocar proceso selectivo para “contratación 
laboral por obra ou servizo determinado a xornada completa dun/ha auxiliar administrativo 
para o departamento de “Cultura,Deportes e Xuventude”  . 
 
 Visto que na base 9ª das da convocatoria se  nomea  o tribunal cualificador, figurando 
como presidente titular : Dona Martina Manteiga Fulgueira e  presidente suplente Don 
Francisco Javier Varela Vila. 
 
 Visto que Don Francisco Javier Varela Vila , en escrito  núm . rexistro de entrada  
11.173  de data 09 de setembro de 2009   renuncia a formar parte do citado tribunal; 
asimesmo no dia de hoxe  sendo  as nove horas Dona Martina Manteiga Fulgueira comunica  
telefónicamente a súa imposibilidade de asistir ao citado tribunal.  
 
 En uso das atribucións que me confire a normativa vixente 
 

RESOLVIN 
 
Nomear presidenta do tribunal cualificador  do proceso selectivo para  a contratación laboral 
por obra ou servizo determinado a xornada completa dun/ha auxiliar administrativo para o 
departamento de “Cultura,Deportes e Xuventude”  a  Dona Maria Luisa López Bouza con NIF 
núm.76.404.095 G.” 
 
2.7. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 737/2009, DE DATA 22 
DE SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 737/2009 de data 22 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 737/2009 
 
Visto que segundo o Regulamento de Réxime interior das Escolas infantís integradas na rede galega
de escolas infantís “Galescolas” xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar, o Consello de Participación da Galescola estará presidido polo Alcalde do Concello ou
persoa en quen delegue. 
 
De conformidade coas atribucións conferidas polos artigos 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril
reguladora das bases do réxime local, artigo 61 da Lei 5/97 de Administración Local de Galicia, e
artigos 43 e 47 do Real decreto 2568/1986, 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Delegar na Concelleira desta Corporación, Dª Rocio Rey Sampayo a presidencia do
Consello de Participación da Galescola de “A Torre”. 
 
Segundo.- Notificar a presente Resolución á Concelleira a prol de cal se efectúa a presente
delegación e publicar a mesma no Boletín Oficial da Provincia.” 

 
2.8. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 741/2009, DE DATA 22 
DE SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 741/2009 de data 22 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 



   

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.  741/2009. 
 
       Tendo previsto esta Alcaldía que non lle sexa posible estar presente o próximo día 23 de 
setembro de 2009 para ostenta-la presidencia da Mesa de Contratación prevista para as 
12:00 horas, relativa ó procedemento para a contratación da realización dos servizos de 
persoal técnico docente das escolas culturais municipais  
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Dispoñer que, se faga cargo das correspondentes funcións como Presidente da 
citada Mesa de Contratación don José Antonio López Rodríguez durante o día 23 de 
setembro de 2009. 
 
Segundo.- Notificar a presente Resolución ao interesado” 
 
2.9. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 742/2009, DE DATA 22 
DE SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 742/2009 de data 22 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.  742/2009. 
 
       Tendo previsto esta Alcaldía que non lle sexa posible estar presente o próximo día 23 de 
setembro de 2009 para ostenta-la presidencia da Mesa de Contratación prevista para as 
13:00 horas, relativa ó procedemento para a contratación da realización de actividades e 
escolas deportivas municipais do Concello de Fene.   
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Dispoñer que, se faga cargo das correspondentes funcións como Presidente da 
citada Mesa de Contratación don José Antonio López Rodríguez durante o día 23 de 
setembro de 2009. 
 
Segundo.- Notificar a presente Resolución ao interesado”  
 
2.10. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 755/2009, DE DATA 28 
DE SETEMBRO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 755/2009 de data 28 de setembro 
de 2009 que, transcrita di: 

“RESOLUCION DA ALCALDIA NUM.  755 /2009 
 

Visto que esta Alcaldía estará ausente do termo municipal os dias 28 e 29 de setembro 
de 2009. 
 
 Visto o disposto nos artigos 23.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, artigo 63 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia e 47 e 
48 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurdídico das entidades locais e na liña dos 



   

nomeamentos efectuados por Resolución desta Alcaldía núm. 495/2009 de data 13 de xullo 
de 2009. 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Dispoñer que se faga cargo das correspondentes funcións da alcaldía o tenente de 
alcalde Don Jose Antonio López Rodríguez. 
 
Segundo.-  Notificar a presente Resolución ao interesado e publicala no Boletín Oficial da 
Provincia.” 
 
 
3.- DACCIÓN DE CONTAS DAS RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
A continuación dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 
659/2009, do 1 de setembro de 2009 e a número 757/2009, do 28 de setembro de 2009. 
 
4.- MOCIÓNS URXENTES. 
 
4.1. MOCIÓN DO BNG SOBRE A REPRESENTACIÓN DO CONCELLO NOS DIFERENTES 
ORGANOS E A DETERMINACIÓN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA AO PERSONAL DE 
LIBRE DESIGNACIÓN DO CONCELLO. 
 
Polo Sr. Alcalde primeiro pídese xustificar a urxencia. 
 
Intervén o Sr. Polo Gundín decindo que hai dúas partes. Primeiro; que o concello nomee os 
representantes en distintos órganos para que Fene manteña a súa representación, e segundo; 
o que naceu deste acordo: o nomeamento dos concelleiros e do propio alcalde agora é unha 
situación nova que hai que retomar. 
 
Intervén o Sr.Galego Feal e alega que eles van votar a favor da urxencia sen pechar a porta 
ós acordos a que se poida chegar, xa que o PP no pleno de xullo de 2007 xa se opuxera. 
Resulta curioso que agora que está roto o pacto non esteán de acordo. Ademais continúa 
decindo que considera lóxico que agora se produza unha revisión dos acordos.  
 
Sendo as 18.10 horas incorpórase á sesión a Sr.  Rita María Couto Seijido. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Sánchez Martínez quen prega que cando se produza unha 
moción destas se presente con máis anticipación. Continúa diciendo que non se pronuncia 
sobre a urxencia. 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde-presidente  para decir que a postura do grupo socialista segue 
sendo a mesma e que se teñen tido xuntanzas sobre estes temas cos representantes dos 
distintos grupos en diferentes ocasións. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, obténdose 
o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Dez (10), (dos/as Sres/as Sanchez Martínez, Galego Feal, Bértoa Puente, 
Franco Casal, Fornos Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín e 
Vigo López). 
 



   

Votos en contra: Sete (7), (dos/as Sres./as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rey Sampayo, Lourido González, García Carballeira e López Rodríguez) 
 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín que, unha vez concedido procede a 
dar lectura á moción, que transcrita di:  
 
“Manuel Polo Gundín, portavoz do GM do BNG no Concello de Fene, ao abeiro da lexislación 
vixente presenta a seguinte Moción: 
SOBRE A REPRESENTACIÓN DO CONCELLO NOS DIFERENTES ÓRGANOS E A 
DETERMINACIÓN DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS E PERSOAL DE LIBRE 
DESIGNACIÓN NO CONCELLO. 
Exposición de motivos: 
Exposición de motivos 
O Concello de Fene en sesión plenaria extraordinaria celebrada o 12 de xullo do 2007 
adoptou, entre outros, acordos referidos ao nomeamento de representantes da Corporación 
en distintos órganos, determinación dos cargos con dedicación exclusiva e determinación, 
número e características do persoal eventual. Os citados acordos viñan derivados da 
existencia dun pacto previo entre os grupos municipais do PsdeG e do BNG para configurar 
un goberno de coalición. A finais do pasado mes de xuño produciuse a ruptura dese acordo, 
polo que se propón ao Concello Pleno a adopción dos seguintes ACORDOS. 

1. Instar á alcaldía a abrir unha negociación cos grupos políticos presentes na 
Corporación de Fene para nomear os representantes en distintos órganos respetando 
a representatividade de cada forza política.  

2. Anular a relación de postos de persoal eventual  acordada no seu dia e que incluía 2 
auxiliares de apoio ao goberno municipal e 1 responsable de comunicación.  

3. Instar á alcaldia a abrir unha negociación cos grupos políticos presentes na 
Corporación de Fene para definir os postos de persoal eventual necesarios na nova 
situación política  localidade.  

Fene, a 26 de agosto do 2009. 
 
 
Asdo. Manuel Polo Gundín 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE” 

 
Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín e explica que a situación ten variado 
dende finais de xuño ou xullo, daquela abreuse un prazo de negociación pero estamos en 
outubro e aínda non se avanzou nada, e ademais hai unha segunda parte disto xa que existen 
organismos que antes estaban representados por membros do BNG e entende que agora se 
está sen representación. 
 
O Sr. Galego Feal manifestase dacordo en que se abra a negociación e deixaría en suspenso 
o punto segundo ata finais de ano e sería bo que por parte do grupo de goberno se iniciaran 



   

unhas xuntazas, reunións conxuntas de todos os grupos políticos, xa que o que houbo ata 
agora foron conversacións informais entre políticos.  
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sanchez Martinez para manifestar que a súa 
posición foi coñecida dende o primeiro momento e que sempre se opuxeron ós postos de 
confianza. No referido ó apartado dous no seu momento xa o explicou e cree que as súas 
razóns son archiconocidas e vaise manter nesta posición polo gasto que lle supón ó concello. 
 
A continuación  intervén o Sr. Alcalde para informar que a postura do grupo socialista segue 
sendo a mesma  e insiste que ogallá os problemas do concello de Fene cunha plantilla de 150 
traballadores  fose que houbera dous auxiliares administrativos coas funcións como as que 
fan esas persoas, ademais estas persoas  teñen unhas retribucións das mais baixas, e o día 
en que o Alcalde cesa, eles tamén cesan. Pódense facer mil debates pero esto acontece no 
90% dos casos, e algún día haberá que consensuar as labores dos concelleiros ,que 
cambiaron dende os últimos anos onde a maioría eran traballadores de ASTANO, pero agora 
a meirande parte teñen que compaxinar os seus traballos persoais co de concelleiro. Ademais 
habería que revisar como se retribúe aos concelleiros, alcalde, etc. xa que debería estar 
regulado por número de habitantes, o presuposto, ... Continúa dicindo que o Grupo Socialista 
falou cos grupos políticos para ver como pensaban, e non ten  nada en contra para convocar 
unha xuntanza e establecer uns mínimos e saber que se esté na oposición ou no goberno se 
terían unhas ferramentas. O seu grupo vaise abster porque estan no proceso de negociación. 
 
Toma a palabra o Sr. Polo Gundin e alega que existen moitos aspectos porque están ó 
albedrío do marco municipal, de reparto de representación (consorcios, camiño ingles, 
benestar...), isto débese variar e deixar sen efecto. Con respecto ó que dixo o voceiro do PP o 
problema é que o Pleno decide que eses cargos de libre designación se deciden ou non 
(como se fixo en xullo de 2007) e debese tomar un acordo neste sentido; estivose falando 
pero non hai unha proposta de chegar a acordo, e se dentro de un ou dous meses o Pleno ten 
que cambiar esta decisión é unha cuestión diferente. Neste sentido ten dúbidas de mantelo 
ata decembro 
 
Continúa a súa intervención o Sr. Polo Gundín e di que se estes orzamento seguen adiante 
poden saír con estes cargos aí metidos e correpóndelle ó Pleno tomar esa decisión porque é 
froito dun acordo político que non existe dende xuño. 
 
Pide o uso da palabra  o Sr. Galego Feal para facer un recordatorio de que xa o decían no 
Pleno do 2007 que os cargos de confianza os veian innecesarios; é polo que eles se 
manteñen no dito; cousa distinta é que o grupo de goberno se entrado na negociación dos 
catro grupos políticos  chega á conclusión de que hai que facer un novo estudo se chegue a 
un acordo. Continúa dicindo que está de acordo co que dí o alcalde en que se debería 
cambiar a lei. 
 
A continuación pide a palabra o Sr. Sanchez Martínez, quen unha vez concedida,  manifesta, 
que aínda que EU goberna coa axuda deses postos de confianza, iso non significa que esté 
ben e por suposto esta é a empresa máis grande que hai cando se totaliza o número de 
alcaldes e concelleiros de todo o país e cree que a administración hai que cambiala; as 
circunstancias cambiaron (aquí estamos ó servizo dos cidadáns e non ó revés). Segue dicindo 
que claro que hai que ter dedicación exclusiva, todo o mundo sabe a onde nos leva, pero isto 
non é problema dos veciños e se estamos así temos que facer o sacrificio. Ademais o veciño 
non ten a culpa de que se traian postos de confianza (aquí funcionouse sempre sen eses 
postos, haberá que seguir cun sistema parecido). Cree que non se pode cargar unha 
administración co persoal que se queira polo que deixa clara a súa postura 
 



   

Toma a palabra o Sr. Alcalde para indicar que o problema de financiamento (leva neste 
Concello seis anos , primeiro como concelleiro e logo como alcalde) non é un problema 
persoal, e se o alcalde se tivera que dedicar sen cobrar pois faríao. Continúa dicindo que iso 
indudablemente repercutiría no servizo ós veciños, xa que se tivesemos máis traballadores e 
servizos poderíase atender mellor ós veciños, por iso explica a postura do seu grupo.  
 
Segue dicindo que se o que propón o BNG é deixar sen efecto, parece unha incongruencia, e 
por unha banda digan que hai que negocialo e chegar a un acordo e pola outra  propoñan 
suprimilos xa. Cree que a opción é a de reunión con tódolos grupos en donde se falará, se hai 
acordo tomanse as medidas oportunas e se non o houbese a oposición fará o que sexa 
pertinente; isto podería estar listo para o vindeiro Pleno.  
 
Seguidamente intervén o Sr. Galego Feal para manifestar que ainda que eles non presentaron 
a moción van votar a favor. Cando fixeron as consideracións sobre a reforma legal que se 
debería facer (e o PP ten cargos de confianza) e non fagamos demagoxia, xa que a sua 
postura é referida ó Concello de Fene. 
 
Pide a palabra o Sr. Polo Gundín para indicar que este Concello durante moitos anos so tivo 
un alcalde con dedicación exclusiva. Agora non vai a repetir o mesmo pero o acordo desta 
lexislatrua está roto fai catro meses, e estívose falando en privado e o único que se fixo foi 
dilatar. Continúa dicindo que este acordo fíxose co seu apoio e como non hai un marco legal 
son eles os que teñen  que decidir a representación do Concello, rompemos o acordo e 
renunciamos a esas representacións; a postura dos grupos políticos sabémola todos e senón 
hoxe non se traería esta moción ó Pleno polo que pide que se anulen os acordos do 12 de 
xullo de 2007. 
  
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde para indicar que por parte do PSOE nunca se intentou 
que o asunto se demorase tanto, senón todo o contrario, ninguén máis interesado que o grupo 
socialista en chegar a un acordo. Xa esta semana se quería facer a  rolda de contactos e 
convocar ós partidos políticos; pois haberá que negocialo e non teñen ningún inconvinte. 
 
A continuación pide a palabra o  Sr. Sánchez Martínez para manifestar que eles sairon cun 
programa, e que a súa oposición estivo marcada dende o primeiro momento pero a outra 
situación que hai, habería que solucionala nun mes ou dous. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción presentada polo BNG 
de data 26 de agosto de 2009, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Dez (10), (dos/as Sres/as Sanchez Martínez, Galego Feal, Bértoa Puente, 
Franco Casal, Fornos Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín e 
Vigo López). 
 
Votos en contra: Sete (7), (dos/as Sres./as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rey Sampayo, Lourido González, García Carballeira e López Rodríguez) 
 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción do grupo municipal do BNG de 
data 26 de agosto de 2009 anteriormente transcrita. 
 
 
4.2. MOCIÓN DO BNG SOBRE AS MEDIDAS PARA MELLORAR O FINANCIAMENTO 
DOS CONCELLOS. 



   

 
Polo Sr. Alcalde primeiro pídese xustificar a urxencia. 
 
Toma a palabra o Sr. Polo Gundín para motivar a urxencia desta moción que é debida á 
situación económica que se está a debatir, hai que lembrarlles ós lexisladores as necesidades 
que teñen os concellos e por outra banda demandan que eses fondos do Estado se xestionen 
a través das CCAA.  
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, obténdose 
o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Dez (10), (dos/as Sres/as Sanchez Martínez, Galego Feal, Bértoa Puente, 
Franco Casal, Fornos Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín e 
Vigo López 
 
Votos en contra: Sete (7), (dos/as Sres./as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rey Sampayo, Lourido González, García Carballeira e López Rodríguez) 
 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín que, unha vez concedido procede a 
dar lectura á moción, que transcrita di:  
 

 “Manuel Polo Gundín portavoz do GM do BNG no Concello de Fene, ao abeiro da 
lexislación vixente presenta a seguinte Moción:  

SOBRE A MEDIDAS PARA MELLORAR O FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A crise económica está a supoñer unha forte redución de ingresos por parte das 
administracións públicas. Nos concellos, esta merma provoca un grave deterioro financeiro, o 
que sumado ao estrutural raquitismo do financiamento local, provoca tamén situacións 
próximas á bancarrota en moitos concellos. Polo tanto, compre adoptar medidas, tanto de 
carácter mais urxente e conxuntural como outras de carácter estrutural de cara a garantir 
unha estabilidade orzamentaria nos concellos que lles permita prestar de xeito eficaz os 
servizos que lle son encomendados. 

Doutra banda, a Xunta de Galiza ten feito mención a unha redución do capítulo de impostos 
indirectos e de taxas e prezos, como consecuencia da actual situación de grave crise 
económica. Dende o BNG consideramos que tal redución non debe afectar aos ingresos que 
reciben os concellos mediante o Fondo de Cooperación Local, polo que é necesario garantir 
que este ano os concellos reciban as cantidades previstas a tal efecto. 

No mesmo sentido, é prioritario que o Goberno do Estado elabore un Plan que, ante a forte 
redución de ingresos públicos provocados pola crise, se garanta o gasto corrente aos 
concellos, e no suposto de liquidacións negativas na Participación de Ingresos do Estado que 
se aplique unha moratoria. 



   

Por último, con respecto ao modelo de financiamento local, os concellos galegos, que 
representan aproximadamente o 6,5 % da poboación do Estado español, receben un 5,27% 
da participación nos ingresos do Estado. Mentres os concellos de Galiza receben 176,54 
euros por habitante, a media no conxunto do Estado recebe 221,07 euros. Así, queda patente 
que o financiamento dos concellos desde o Estado é insuficiente e inxusto: só ten en conta a 
poboación (75%) e o esforzo fiscal (25%) e non ten en conta que os custos dos servizos en 
Galiza son máis altos que no resto do Estado pola dispersión poboacional e o avellentamento 
da poboación. Neste sentido cómpre recordar que Galiza conta coa metade dos núcleos de 
poboación do Estado: 36.000; e que a dispersión encarece os custos da prestación dos 
servizos.  

Polo tanto, con carácter estrutural, é necesario reformar o financiamento local e incrementar a 
contía da participación nos ingresos do Estado. Así, demandamos a integración plena da 
transferencia da participación nos ingresos do Estado nos orzamentos da Xunta de Galiza, e 
esta transferencia deberá ter en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da 
dispersión dos núcleos e do envellecemento da poboación. 

Por todo isto, o BNG proponlle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a  

1. Garantir para o 2009 as cantidades previstas para os concellos a través do Fondo de 
Cooperación Local e non recortar a dotación do Fondo de Cooperación Local para o ano 
2010. 

2. A que demande do Goberno do Estado que elabore un Plan que garanta o gasto corrente 
aos concellos e un sistema de moratorias no suposto de liquidacións negativas das 
cantidades recibidas da Participación de Ingresos do Estado. 

3. A que demande do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento local, de 
maneira que o novo modelo incremente a contía da participación nos ingresos do Estado, e 
dita participación dos concellos galegos se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de 
Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo modelo teña en conta o maior custo dos 
servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e do envellecemento da poboación. 

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

O portavoz Municipal 

Manuel Polo Gundín 
Fene a 28 de setembro 2009. 

Sr Alcalde Presidente do concello de Fene” 
 
 
Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín e explica  que as previsións de 
ingresos dos concellos non están ben calculadas (polas crises económicas, reducción de 
taxas e impostos,...). Os concellos sempre se tiveron que esforzar moito para dar máis 
competencias  en referencia aos ingresos dos que dispoñen. 
 



   

Pide a palabra o Sr. Galego Feal para decir que comparte o exposto nesta moción pero o 
tema de dispersión xa está mirado no Estatuto e cree que esto se debe levar a cabo máis pola 
Federación de Municipios e Provincias que polos propios Concellos. 
 
 A continuación intervén o Sr. Sanchez Martínez para manifestar que tamén coincide coa 
proposta  e que se ve corta nalgúns temas. 
 
Seguidamente o Sr. Alcalde maniféstase totalmente a favor de que se modifique o sistema de 
financiamento local, xa que se a principios da democracia ós concellos lles correspondía un 
14% dos recursos do Estado, na actualidade seguelles correpondendo o mesmo; mentres que 
as CCAA antes tamén lles correspondía o mesmo 14% e na actualidade están no 50%. 
Continúa dicindo que está de acordo en que o financiamento local se debe tratar na FEMP e 
na FEGAMP. Hai un compromiso do Presidente do Goberno de mellorar este tema porque 
senón dentro dun tempo algún Concello non tería cartos nin para pagar os seus gastos. É 
certo que as Comunidades Autónomas xestionan máis do 50% dos recursos do Estado, 
houbo un avance na anterior lexislatura e recoñeceuse que os concellos  asumían 
competencias impropias ó que deu lugar á sinatura do pacto local, que foi un paso importante 
pero non suficiente e a Xunta de Galicia debe implicarse moito mais no financiamente local, e 
por iso, por non estar contemplado na moción do BNG, e polo que o PSOE se vai abster. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción presentada polo BNG 
de data 28 de setembro de 2009, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Seis (6), (dos/as Sres/as Sanchez Martínez, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca 
Requeijo, Pico Sanmartín e Vigo López    
 
Votos en contra: Ningún 
 
Abstencións: Once (11), (dos/as Sres./as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, Rey 
Sampayo, Lourido González, García Carballeira, López Rodríguez, Galego Feal, Bértoa 
Puente, Franco Casal e Fornos Corral) 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción do grupo municipal do BNG de 
data 28 de setembro de 2009 anteriormente transcrita. 
 
 
 
4.3. MOCIÓN DO PP SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA GRIPE A 
 
Polo Sr. Alcalde primeiro pídese xustificar a urxencia. 
 
Toma a palabra o Sr. Galego Feal para motivar a urxencia desta moción basándose nas 
directrices da consellería na FEGMP. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, obténdose 
o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Dezasete (17), (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rey Sampayo, Lourido González, García Carballeira, López Rodríguez, Sanchez Martínez, 
Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, Fornos Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca 
Requeijo, Pico Sanmartín e Vigo López) 
 
Votos en contra: Ningún 



   

 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal que, unha vez concedido procede a 
dar lectura á moción, que transcrita di:  
 
“Sr. Alcalde, O Grupo Municipal do Partido Popular de Fene, de conformidade co establecido 
na lexislación vixente presenta a seguinte MOCIÓN URXENTE sobre medidas de prevención 
da gripe “A”, para o seu debate e aprobación polo Pleno do Concello. 
 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 
 

 *A declaración de Pandemia por parte da OMS. 
 *A posibilidade de que afecte a un importante sector da población. 
 *Manter debidamente informados os traballadores municipais que teñen un maior 
contacto cos veciños. 
 *A proximidade dos meses nos que está prevista unha maior incidencia. 
 

ANTECEDENTES 
 

 Ainda que o Concello non ten competencias específicas na asistencia sanitaria si é 
importante a información e a divulgación de medidas de prevención, actuando sempre en 
coordinación ca Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. 
 
 As liñas estratéxicas establecidas pola Consellería de Sanidade para facer frente á 
Gripe A, espostas pola Conselleira Dª Pilar Farjas o Consello Federal da FEGMP son as 
seguintes: 
 
 Difusión da información dirixida á poboación. 
 Aplicación dos protocolos de actuación dos concellos como empresas en todos os 
seus centros municipais. 
 Cooperación coas institucións sanitarias que estén ubicadas nos concellos. 
 En consonancia cas mencionadas liñas. O grupo municipal do PP propón para a súa 
aprobación polo Pleno un PROTOCOLO no que se recollan as medidas preventivas 
orientadas a os traballadores do concello e os veciños en xeral ca finalidade de evitar o 
máximo a súa incidencia e de cara o mantemento dos servicios básicos e a evitar na medida 
do posible so riscos de contaxio. 
 

CONTIDO 
 

 INFORMACIÓN SOBRE O VIRUS A/H1N1 
 
 QUE É?: A gripe polo novo virus empechou chamándose “gripe procina” e “nova 
gripe”, prodúcea un novo subtipo do virus da gripe fronte o que precisamente por ser novo, 
non estamos inmunizados e hai moitas personas que estarán en risco de contraelo. 
 
 COMO SE CONTAXIA?: O contaxio e semellante o da gripe común: transmitese de 
persona a persona, principalmente polo aire, a través das gotiñas de saliba e secrecións 
nasais que se expulsan o tusir, falar ou esbirrar. Estas gotiñas nas persoas enfermas da gripe 
conteñen o virus no seu interior e poden dispersarse no aire ou depositarse nas mans ou nas 



   

superficies. Tamén se transmite indirectamente por tocase os ollos, o nariz ou a boca despois 
de tocar estas gotas procedentes de unha persoa infectada. 
 
 SINTOMAS?: Febre de mais de 38º (sobre todo os dous primeiros días), toser, dor de 
gorxa, dor de cabeza, dor muscular, malestar xeral, conxestión nasal, esbirros, vómitos e 
diarrea. 
 
 PERIODO DE CONTAXIO: De 1 día antes de comenzar cos síntomas ata 7 días 
despois, ainda que pode ser máis longo nalgunhas persoas. 
 
 COMO EVITAR CONTAXIARSE?: As gotiñas que o transmiten poden quedar nas 
mans onde o virus sobrevive menos de 5 minutos ou depositarse en superficies (mobles, 
tiradores de portas, obxectos) donde poder permanecer de horas a días. Por iso o máis 
importante e:  
 
 -Lavar as mas con auga e xabrón durante mas de 20 segundos, frotando e aclarando 

con abundante auga e secar con toalla desechable. 
 -Limpar a diario as superficies máis comúns nas que se pode depositar (aseos, 

barandillas, tiradores de portas, teléfonos, teclados***.) 
 -Cubrir a boca e o nariz ao tusir e estornudar con panos de papel e tiralos a papeleira. 

Se non se ten nese momento pano de papel cibrirse co antebrazo para evitar 
contaminar as mans. 

 -Non frotar os ollos, nariz ou boca sen lavar as mans. 
 -Non compartir obxetos personais tanto de hixiene e aseo como de traballo. 
 -Ventilar as casas, lugares de traballo e espazos comúns. 
 

OUTRAS MEDIDAS: Si se está con gripe quedar na casa ata pasar 24 horas sen febre 
despois de deixar o tratamento para baixala; e si non se está evitar lugares donde haxa moita 
xente. 
 
 Os datos dispoñibles actualmente son insuficientes para determinar de unha maneira 
moi precisa quen ten maior risco de complicacións ca Gripe A. Por iso deben considerarse os 
mismos grupos de risco que para a gripe común. Personas de calquer edade con: 
 
 Embarazo (especialmente segundo e terceiro trimestre) 
 Enfermedades cardiovasculares crónicas (excluindo a hipertensión) 
 Enfermedades respiratorias crónicas. 
 Diabetes mellitus tipo I e tipo II con tratamento farmacolóxico.  
 Insuficiencia renal moderada-graves. 
 Asplenia. 
 Enfermedade hepática crónica avanzada. 
 Obesidade morbida. 
 Enfermedades neuromusculares graves 
 Inmunosupresión (incluida a do VIH-SIDA) ou as producidas pro fármacos que teñen 

que tomar as persoas trasplantadas 
 Personas menores de 18 anos que reciben tratamento prolongado con ácido acetil 

salicílico (aspirina) pola posibilidade de desenvolver un “sindrome Reye” despois da 
gripe. 

 
APLICACIÓN DOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DOS CONCELLOS COMO EMPRESAS 
EN TODOS OS SEUS CENTROS MUNICIPAIS: 
 



   

 Os concellos deben establecer unha serie de obxetivos para determinar a mellor forma 
de diminuir a propagación da gripe e reducir o impacto da mesma nos lugares de traballo cos 
seguintes obxetivos: 
 

- Reducir a transmisión entre o persoal 
- Protexer as persoas con maior risco de complicacións da gripe. 
- Manter as actividades mínimas no concello. 
- Reducir o mínimo os efectos adversos sobre outras entidades ou persoas as 

que se lles presta servizo. 
- Asesorar os traballadores que estén atentos a calquer síntoma e os que 

presente síntomas durante a súa xornada laboral se afasten do resto o antes 
posible e marchen para a súa casa. 

    
     ACCIÓNS ESPECIFICAS NO CONCELLO DE FENE 
 
- Asignación a unha Concellería da coordinación de todas as actuacións 

previstas no protocolo. 
- Remisión a todas as dependencias municipais de copias do protocolo e as 

necesarias do folleto que se adxunta a esta moción “O QUE TES QUE SABER 
SOBRE A GRIPE A ESTÁ NA TÚA MAN” . WWW.SERGAS.ES/GRIPE. 

- Dar instruccións as traballadoras do servizo de limpeza de todas as 
dependencias do concello e a empresa a que se lle subcontratan tareas de 
limpeza para que extremen os coidados de limpeza e desinfección de acordo 
con establecido en este protocolo e nas indicacións da Consellería de Sanidade 
da Xunta de Galicia. 

- Solicitar das empresas que xestionan servizos e infraestructuras municipais 
básicas que contemplen un plan de medidas preventivas co fin de minorar os 
efectos dos contaxios e garantir en todo caso o mantemento destes servizos, 
seguindo o documento da Consellería de Sanidade “A GRIPE A (H1N1) NAS 
EMPRESAS DE GALICIA. 

- Coordinación e colaboración especial co Centro de Saúde e o PAC de Fene. 
- Colaboración especial cos Colexios de Educación Infantil, Primaria, Segundaria 

e Formación Profesional do Concello, atendendo aos protocolos que elaboren 
eses Centros e comunicando a aprobación de este protocolo. 

 
Instruccións preventivas para cada unha das dependencias: 
 
POLICÍA LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL: 
 
Colocación en lugar visible e difusión do folleto informativo unido o protocolo. 
A xefatura deberá preveer un plan para garantir o servizo no caso de baixas por 

enfermidade. 
 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. 
 
Colocación en lugar visible do folleto informativo e reparto entre os usuarios. 
Especial información o servizo de limpeza e os monitores da piscina tendo en conta as 

especiais condicións nas que se desenrolan as actividades. 
 
SERVIZOS SOCIAIS:  
 
Colocación en lugar visible do folleto informativo. Reparto a os usuarios dos servizos 

de transporte adaptado, xantar na casa e servizo no fogar. 



   

A coordinadora deberá prever un plan para garantir os diferentes servizos que se 
veñen prestando en caso de baixas por enfermidade. 

Tomar contacto con outras persoas diferentes as que se lle presta o servizo para crear 
“arboles de amistad” que permitan asegurar que as persoas soias que enfermen no pidan 
permanecer no seu domicilio si os síntomas son leves ou que poidan contactar con alguien 
para solicitar asistencia especializada. 

 
RESTOS DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS: 
 
Colocación en lugar visible do folleto informativo en todas as oficinas de atención ó 

publico. 
As xefaturas de servicio deberán prever un plan para garantir o servicio en caso de 

baixas por enfermidade. 
 
SEGUIMENTO DAS ACTUACIÓNS. 
 
Semanalmente darase conta na Comisión de Goberno do seguimento do protocolo, 

das actuacios realizadas e das necesidades ou non de emprender medidas específicas. 
Mensualmente na correspondente Comisión Informativa. 

 
TELEFONOS E DIRECCIOS DE INTERES: 
 
CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVIZO GALEGO DE SAUDE 
 
902 400 116 
981 953 400 
WWW.SERGAS.ES/GRIPE.A Com.” 

 
O Sr. Galego Feal explica a moción , e informa que o PP elaborou un protocolo que quere que 
rixa no concello de Fene copiado do da Consellería de Sanidade 
 
Pide a palabra  o Sr. Polo Gundín  para explicar que antes que nada e dende o BNG queren 
facer un rogo sobre todo nos colexios (limpeza, papel, dispensadores de xabon....); entenden 
que se está facendo un alarmismo entorno á gripe A, cando no continente africano morre 
xente por fame ou picadura de mosquito. A gripe A non deixa de ser unha gripe e nós o que 
non debemos é alertar, hai medidas a tomar polo concello (coordinar o servizo de limpeza) 
pero o que non se debe facer é un alarmismo, e sí hai que ter precaucións sobre todo en 
centros de ensino, de saúde,... 
 
Intervén o Sr. Sanchez Martínez para decir que  lle parece que hai un terrorismo 
desinformativo, xa que é a maior tomadura de pelo ós cidadans; xa que igual o poido armar 
calquera laboratorio e se puxesen a vacuna sí que teríamos unha pandemia. Segue dicindo 
que cree que hai que informar pero dicir que é unha enfermidade normal. 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde-presidente para dicir que eles non queren pecar de falta de 
previsión, creen que hai unha alarma social pero esto non significa que non se tomen medidas 
e se realicen a posta en marcha das medidas anunciadas (protocolo que non está claro como 
se financian todas as medidas que se recollen). Ademáis informa que teñen solicitada unha 
xuntanza para a confirmación destes feitos polo que o grupo dos socialistas vaise abster. 
 
Continúa o Sr. Galego Feal para decir que non se está falando de temas médicos nin 
vacinacions; as administracións públicas marcan unhas normas a seguir (e iso deberíase 
facer aquí) e ó voceiro do BNG dille que xa hai concellos onde goberna o BNG que xa 



   

tomaron as medidas que figuran no protocolo. Segue dicindo que a Xunta de Galicia pidelle ós 
concellos que fagan cumprir este protocolo; solicítalle ó concello para que elabore un 
protocolo de actuación contra a pandemia, que se recibiu nestas dependencias o día 18 de 
setembro. 
 
Intervén o Sr. Sanchez Martínez para manifestar que todo o que sexa informar lle parece ben. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción presentada polo PP, 
obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Nove (9), (dos/as Sres/as, Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, Fornos 
Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín e Vigo López   
 
Abstencións: Oito (8), (dos/as Sres./as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, Rey 
Sampayo, Lourido González, García Carballeira, López Rodríguez e Sanchez Martínez)  
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción do grupo municipal do PP 
anteriormente transcrita. 
 
 
4.4. MOCIÓN DO PP SOBRE A INEXISTENCIA DE SERVICIO DE POLICIA LOCAL 
DURANTE A FIN DE SEMANA.  
 
Polo Sr. Alcalde primeiro pídese xustificar a urxencia. 
 
Toma a palabra o Sr. Galego Feal para motivar a urxencia desta moción baseándose nos 
feitos ocorridos durante a pasada fin de semana  que nunca se diron neste concello onde 
ademais estaba convocada unha feira polo que cree que o concelleiro responsable da Policía 
Local tivo unha irresponsabilidade por deixar sen servicio de policía local as tardes dende  o 
xoves ó sabado e o domingo durante todo o día.  
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, obténdose 
o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Dez (10), (dos/as Sres/as Sanchez Martínez, Galego Feal, Bértoa Puente, 
Franco Casal, Fornos Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín e 
Vigo López) 
 
Votos en contra: Sete (7), (dos Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, Rey 
Sampayo, Lourido González, García Carballeira e López Rodríguez) 
 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal que, unha vez concedido procede a 
dar lectura á moción, que transcrita di:  
 

“Gumersindo Galego Feal, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, ó abeiro 
do disposto nos artigos 91 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, presento a seguinte MOCIÓN para o seu debate en Pleno polo 
trámite de Urxencia. 



   

 
Xustificación da urxencia. 
 
 O pasado fin de semana o concello de Fene estivo sin servicio de Policía, coincidindo 
coa celebracion da Feira Franca Medieval. O concello de Fene conta con case 15000 
habitantes o que se lle suma o acontecemento festivo organizado polo goberno municipal que 
trouxo a veciños doutros concellos.  
 
 A insidiosa actuación do concelleiro de Policía, sen medir as consecuencias que 
poderían ter acontecido, e consecuentemente producir responsabilidades para o propio 
concello, son os motivos que xustifican a urxencia de esta moción. 
 

Exposición de motivos. 
 

 A feira medieval ou Feira Franca de Fene era un acto previsto, por tanto necesario era 
contar cun plan de seguridade e emerxencias. A primeira pregunta que se plantexa é si este 
plan está elaborado, e se non o hai porqué non se fixo. 
 
 Alegan os responsables do goberno que esta situación foi provocado porque o 
personal encargado deste servicio pediu os dias por asuntos propios, que foron solicitados ó 
concelleiro delegado de Policía contestanto de forma positiva, tal e como se recolle nos 
escritos de entrada do Rexistro Municipal, polo que o Sr. Alcalde sí era conocedor de que 
Fene quedaba sen prestar este servicio os veciños e visitantes. 
 
 Ante este feito e tendo constancia que tanto o Alcalde como o concelleiro responsable 
da área eran conocedores de que o venres e o sábado pola tarde así como o domingo en todo 
o día non había axentes para cubrir este servicio, porqué autorizaron os días. Reviste de tal 
gravidade o acontecido durante a fin de semana que nos plantexa a duda de que fará este 
goberno cando sexa o personal doutro servicio municipal o que pida os días alegando os 
mesmos motivos, é dicir asuntos propios, producíndose igualmente a inactividade dese 
servicio, pensemos por exemplo no servicio de recollida do lixo, como vai xustificar ante os 
veciños a concesión destes permisos, ou polo contrario denegara estes permisos, e neste 
caso cales serán as razóns que transmitirá os traballadores. 
 

Informarlle ó Sr. Alcalde que os días por asuntos personais poden denegarse por 
razóns de servicio, e que mellor razón é a de quedar sen policía que o cubran. 
 

Certo tamén que non se poden negar os asuntos persoais de forma sistemática 
alegando razón de servicio, pois non se pode considerar a escasez de plantilla como un 
motivo para denegalos, sería este un problema de goberno local. 

 
O alcalde manifesta nos medios de comunicación que todo se debe a “unha 

coincidencia de baixas, vacacións e días propios”, que había un operativo especial e que “en 
caso de que ocorra algo se avisará por suposto aos axentes, que se terán que incorporar de 
inmediato”. Todo iso non e mais que outra mentira para intentar tapar unha neglixencia que 
pudo ter consecuencias muy graves. Cómo pode explicarse que nin o alcalde nin o concelleiro 
sepan que numeros de axentes están operativos dentro da plantilla? Querenos convencer o 
goberno local que a plantilla da policia estaba esperando a chamada do alcalde que si fora 
necesaria a súa presenza? Todo e mentira.  

 
Por todo o anterior, se insta ó Pleno do Concello de Fene a adoptar os seguintes 

acordos: 
 



   

Que se de conta do acontecido e cales foron as causas que motivaron que o concello non 
dispuxera de axentes de policía. 
 
Pedir a dimisión do Alcalde considerandoo como o máxime responsable do acontecido o 
pasado fin de semana, e de non considerarse así, que o Alcalde destitúa ó concelleiro 
responsable da área por incompetencia e falta de previsión, actuando con total desidia e 
irresponsabilidade.” 
 
 
Toma a palabra o Sr. Polo Gundín para decir que eles xa querían tratar estas cuestións no 
apartado de rogos e preguntas, xa que a pasada fin de semana coincidiron actos nas 
parroquias de Sillobre, Maniños, Fene,.. e todo isto sen contar con que houbese accidentes 
onde a colaboración da Policía Local é mais importante; preocupalle esta situación, toda vez 
que existen unhas competencias delegadas no concelleiro de persoal. Continúa dicindo que 
dende o BNG non valoran  que sexa para pedir a dimisión do Alcalde, o que non quere dicir 
que a policía local sí tiña que estar prestando un servizo; reproba esta circunstancia á 
concellería e a súa responsabilidade é evidente. 
 
Intervén o Sr. Sánchez Martínez que manifesta que coincide en todo, e que hai que solucionar 
os problemas entre o Concello e a Policía Local. Está de acordo en que se outro colectivo, por 
exemplo o lixo o pide, habería que darllo, polo que foi unha metedura de pata. 
 
Pide a palabra  o Sr. Lourido González para decir que o responsable destes feitos foi él 
mesmo; douse unha circunstancia de que hai persoal  de vacacións e  de baixa, polo que 
quedaban para traballar dous axentes e tivo a ben concederlle o día á persoa que o solicitou 
que estaba o domingo de maña,  porque xa se contaba cos servizos de Protección Civil. 
Continúa a decir que é o xefe da Policía Local quen ten que organizar os turnos do operativo 
do seu corpo, que a él nunca se lle presentou o cadro de turnos para un determinado mes, e 
que os axentes nunca solicitaron no seu departamento os días de permiso como fai o resto de 
persoal do concello. Continúa para manifestar que neste colectivo estanse dando 
revanchismos e detéctanse certos favoritismos a favor duns axentes, asume a culpa en que 
se enganou en dar o día ( á persoa do domingo) o que implicaría unha responsabilidade e 
explica que ó  toda vez que a outro traballador lleconcedeu os dias , tamén tivo que conceder 
o día ó policía local do domingo. 
  
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde para manifestar que o que se di nesta moción sobre a 
súa dimisión respétao pero cree que é excesivo, e que o Concelleiro de Organización e 
Seguridade ten todo o seu respaldo dende que asumeu esta concellería. Evidentemente 
dentro do corpo da policía local hai cousas que mellorar (efectivamente estar sen policía 
durante día e medio non é bo) pero hai que medilas no seu; pola noite non hai policía local e 
tamén hai menos axentes da Garda Civil. Continúa a decir que a situación é a mesma que 
calquera día, xa que na segunda xornada da noite da feira medieval tivo que intervir a Garda 
Civil e tomáronse as medidas oportunas. O PP recoñece na súa moción cal é o problema, 
efectivamente decídense os días libres en función das necesidades de servizo, pero tamén e 
certo que a falta de medios non pode xustificar isto; deberiase averiguar se se lles denegou o 
permiso a estes axentes. Para o futuro procurarase que non se repita de novo, de feito xa se 
cadrou o calendario do presente mes, pero non dramaticemos a alarmemos porque os 
veciños estaban seguros coa Garda Civil. A postura do seu grupo é votala en contra.  
 
Toma a palabra o  Sr. Galego Feal para dicir que non se está falando de personalismos nin de 
persoas que piden permisos pola súa vida privada, é un corpo do concello que ten que estar 
organizado e o último responsable é o Alcalde ,e se a plantilla da policía local estaba así non 
se podería conceder o día, e lle parece moi irresponsable comparar os turnos da policía local 



   

da maña ou tarde cos da noite, porque as forzas e corpos de seguridade xa contan de noite 
con facer vixiancia. Non din que haxa que denegar os días estase falando que non se poden 
denegar sistemáticamente pero si puntualmente, creen que a situación foi grave e fastidioulle 
oír que o servizo estaba cuberto con Protección Civil. 
 
Intevén o Sr. Pico Sanmartín para decir que hai cousas que non encaixan, por un lado; as 
tensións que hai na actualidade na policia local son dende que está este grupo de goberno; 
por outro lado, felicita ó concelleiro de persoal por recoñecer a súa culpa. E certo que non se 
poden denegar sistematicamente os permisos pero tamén o axente que pediu horas sindicais 
o debe xustificar sindicalmente (por ter que facer un traballo sindical). Cando él ostentaba esta 
concelleria todos os meses cubría co xefe da Policía Local o cadro e nunca quedou 
desatendido o servizo, e ata fai dous anos nunha houbo problema con ningún policía. 
 
Interven o Sr. Rodriguez Carballeira para preguntarlle ó Sr. Pico Sanmartin se cando el pide 
permiso no traballo para vir ó concello o xustifica el ou o partido. 
 
Resposta o Sr. Pico Sanmartin que o xustifica él.  
 
De seguido intervén o Sr. Alcalde presidente para dicir que considera que está 
suficientemente aclarado este asunto. 
 
Continúa  o Sr. Lourido Gónzalez para dicir que como non vai haber tensións se non se 
metían os papeis de permiso polo rexistro, a un axente que pide días sindicais ou propios  
sempre se lle denegan…, isto non é lóxico. 
 
Seguidamente o Sr. Pico Sanmartin di que hai escritos  asinados por él denegando permisos 
que entraron polo rexistro a ese e a outros axentes.  
 
Toma a palabra o Sr. Galego Feal manifestando que quere modificar a súa moción anulando o  
último parágrafo da mesma, que é o que segue: 
 
“Pedir a dimisión do Alcalde considerándoo como o máxime responsable do acontecido o 
pasado fin de semana, e de non considerarse así, que o Alcalde destitúa ó concelleiro 
responsable da área por incompetencia e falta de previsión, actuando con total desidia e 
irresponsabilidade.” 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción presentada polo PP, 
sen o último parágrafo, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Dez (10), (dos/as Sres/as Sanchez Martínez, Galego Feal, Bértoa Puente, 
Franco Casal, Fornos Corral, Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín e 
Vigo López) 
 
Votos en contra: Sete (7), (dos Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, Rey 
Sampayo, Lourido González, García Carballeira e López Rodríguez) 
 
Abstencións: Ningunha. 
 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción do grupo municipal do PP 
anteriormente transcrita. 
 
 



   

5. ROGOS E PREGUNTAS 
 
A continuación pida a palabra o Sr. Polo Gundín para preguntar á concelleira da organización 
da feira medieval se se cumpriron os obxectivos previstos, o importe dos gastos que se 
ocasionaron e a onde se imputaron, se se pensa que a data foi axeitada pola coincidencia con 
outros actos neste concello, quen realizou a vixiancia nocturna;  Tamén pregunta sobre o 
concurso para o mantemento informático dos ordenadores; ¿por qué estan paradas as 
actuacións de mellora no camiño de Santiago e se hai prevista algunha promoción do camiño, 
e en que estado están as obras do  mesmo?. 
 
No referente ós rogos di que se convoquen as Comisións para informar sobre as obras do 
Plan E; que se actúe nos parques e xardíns municipais que están en abandono; que a web 
municipal non se utilice con fin propagandístico onde só se ve o goberno municipal e non a 
outros partidos nun acto de apoio escolar; ante a liberalización eléctrica, que o goberno 
xestione melloras nas facturas dos colexios e outras instalacións municipais; que se resposten 
as preguntas dos plenos das sesións anteriores. 
 
Respondendo a esta última o Sr. Alcalde presidente di que descoñece as preguntas xa que 
non está feita a acta.  
 
Intervén a Sra. Roca Requeijo para rogarlle ó concelleiro de Servizos sobre o tema de 
voluminosos que sería interesante dar unha volta co camión municipal e retiralos ao 
contenedor existente na nave, xa que houbo queixas; así como dos contenedores de papel e 
vidro que dende mediados de agosto non se vacian. 
 
Pide a palabra o Sr. Vigo López para facer unha pregunta sobre o ensino xa que acaba de 
comezar o curso escolar e desexaría información de cómo foi, se houbo incidencias, obras 
que se fixeron de mellora, etc...Tamén quere facer un rogo xa que na Comisión Informativa se 
acordou unha reunión urxente  coas ANPAS e centros de ensino e aínda non se convocou. 
 
Deseguido intervén o Sr. Pico Sanmartin para pedir información sobre como está o proxecto 
da senda peonil, tamén quere que se lle informe sobre o desbroce feito en Vilar do Colo, qué 
contrato se fixo, e se xa se pagou, xa que a xente que o utiliza para camiñar tenlle trasladado 
as queixas. 
 
Interven a Sra. Couto Seijido para preguntarlle ó Sr. Alcalde que día ten previsto reunirse co 
Delegado Provincial para tratar o tema do Centro Social da Terceira Idade e gustaríalle que 
contase coa sua participación nesa reunión ou ben estar informados. Ä Concelleira de Medio 
Ambiente pregúntalle se ten coñecemento dos vertidos nos ríos de Fene. 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde para contestarlle que non hai data da reunión fixada de 
momento co Delegado Provincial.  
 
Ante esta resposta a Sra. Couto Seijido lee un artigo do xornal e o Sr. Alcalde Presidente 
respóndelle que eles trasladáronlle o problema pero non hai data fixada.  
 
Continúa a Sra. Couto Seijido cun rogo ó Sr. Alcalde para que diga ós medios as datas 
fixadas cando as teña.  
 
Deseguido toma a palabra o Sr. Alcalde para respostar que á pregunta da senda peonil o 
Concello xa ten anteproxecto de dous tramos; no referido á actuación no Camiño de Santiago 
hai  actuacións previstas en breve; na zona de Vilar do Colo xa no día de onte se falou cos 
responsables do SEPES para que o vindeiro ano esté solucionado, o camiño esté en perfecto 



   

estado e hai novas liñas de axuda do consorcio do camiño inglés e da Xunta. Na pregunta 
referida ó mantemento informático dos ordenadores manifesta que o Concello tiña ata agora 
contratada unha empresa, habería que sacar o concurso; na Comisión informarase máis 
detaiadamente de cómo esta este expediente. 
 
Pide a palabra a Sra. García Balado para respostar a pregunta sobre os vertidos nos ríos de 
Fene manifestando que sí  teñen coñecemento de todo, (incluso fotos) pero mentres non 
estea a depuradora, pouco se pode facer. Continúa respostando ás preguntas sobre a Feira 
Franca para indicar que este ano foi organizada como unha experiencia piloto, que non ía ó 
seu gusto xa que lle gustaría máis grande pero que foi un éxito, e nas próximas celebracións 
buscarase outra ubicación. 
 
Toma a palabra o Sr. López Rodríguez para respostar á pregunta de  Vilar do Colo e 
manifestar que  se contratou unha empresa e que na Comisión respectiva se informará mellor. 
No referente ós lavadoiros do camiño de Santiago, él resposta que hai unha serie de axudas 
que se están a tramitar.  
 
Sobre a pregunta referida ás obras do Plan E informa que na última Comisión de 
Desenvolvemento Territorial estivo presente o enxeñeiro municipal para informar como estaba 
cada obra e polo BNG estaba presente o Sr. Pico Sanmartin. 
  
Toma a palabra a Sra. Silvar Canosa para respostar á pregunta feita sobre as incidencias do 
inicio do curso que xa na comisión se informou sobre estes aspectos (gratuidade dos libros de 
texto,...). Comunica que se fixara unha data para manter esa xuntanza coas ANPAS e no 
referente ás obras nos colexios tamén se informou que a escola taller colaborou nas obras de 
mellora nos centros escolares. 
 
O Sr. Galego Feal pregunta qué pasa co plan de xubilación dos empregados municipais que 
se están acumulando as anualidades, demanda información sobre o mal estado do 
saneamento en Sillobre, a zona pista polideportiva, etc.; no parque infantil do río Cádavo 
houbo un accidente, demanda que se coloquen unhas varandillas, o malestar entre os veciños 
da rúa Doctor Malvar pola dirección única da rúa; como está o tema de reorganización do 
trafico no municipio que xa estaba empezado hai máis de dous anos; no tema referente á N-VI 
parecelle que é unha vergoña e se hai posibilidade de facer algunha xestión; solicita 
información sobre o expediente de derrumbe do muro das Chancas  xa que existen queixas 
dos veciños porque se está acumulando lixo; no referente ó expediente da obra do río Cádavo 
xurdenlle varias preguntas xa que sería xusto e adecuado que cando xurden problemas  se 
informen na Comisión Informativa, ¿por qué non se levou o recurso que puxo o Colexio de 
Camiños Canales e Portos, porque se cesou na obra o enxeñeiro municipal e se nomeou ó 
Concelleiro de Urbanismo? No tema do pago ás sociedades como van os trámites,e en que 
fase está a instalación do lavadoiro do camiño do Regueiro. 
 
Continúa o Sr. Galego Feal facendo unha serie de rogos entre os que están:  
-pedir a fomento unha limpeza a realizar na Ponte das Pías 
-reparar o paso elevado sito na Torre, Perlío 
-reparar en Belelle a pista hacia o camiño da Vrea xa que un trailer esfondou a vía 
-amaño de baches frente a farmacia e cafetería Lembranza 
-contenedores de gadis (tanto en Fene como en Perlío); chamar á atención á empresa  
-repasar as condicións de accesibilidade na zona do xulgado onde se colocou unha farola. 
--sumarse ó rogo feito polo BNG referido a que a web municipal non se utilice como fin 
propagandístico para o grupo de goberno. 
 



   

Toma a palabra o Sr. Alcalde  para dicir que sobre a financiación das obras do Plan E 
comparte o exposto polo voceiro do PP para que se comenten na Comisión Informativa. 
Informa sobre o “proxecto de urbanización do parque lineal do Río Cádavo” e explica que na 
Xunta de Goberno do día 17 de setembro de 2009 se aprobou a revogación de Don Lino 
Ameneiro Seijo como responsable da dirección das obras do proxecto e se nomeou a Don 
Manuel Angel Rodríguez Carballeira como novo responsable da devandita obra.Segue 
informando sobre o recurso interposto polo Colexio de Enxeñeiros, camiños canais e portos 
no que se personaron o Sr. Alcalde, o Sr. Rodriguez Carballeira e o enxeñeiro municipal para 
explicar a situación e acordouse con eles que era un toque de atención e no que se refire ó 
cambio de dirección O Sr. Ameneiro Seijo non era o director da obra, era o responsable da 
Administración (quen en nome da administración di que o director de obra manifesta que a 
obra está ben e nós como administración decimos que está feita) entón o acordo ó que se 
chega co enxeñeiro é variar este punto para recepcionala, pagala e que non se sancione ó 
Concello.  
 
Toma a palabra o Sr. Lourido para respostar que sobre o tema do plan de pensións dos 
traballadores  ten un compromiso coa Xunta de Persoal para reunirse coa compañía de 
seguros e estudiar o tema. No referente á dirección única da Rúa do Doutor Malvar xa se 
concertou unha xuntanza cos veciños afectados para o vindeiro mércores 7 de outubro ás 
17.00 horas, e estanse a ultimar detalles sobre as rúas pendentes de reorganización de trafico 
no municipio. 
Toma a palabra o Sr. López Rodriguez que informa que no referente ó saneamento da pista 
polideportiva de Sillobre farase no día de maña unha reunión sobre este tema; no referido ó 
parque infantil do río Cádavo colocarase próximamente unha varandilla e no caso do lavadoiro 
do Camiño do Regueiro que xa se instalará en breve. 
 
Continúa a Sr. Carmen Silvar para informar que a día de hoxe as subvencións están todas 
xustificadas pero a orde de pago estaba feita,e sí, faltan algunha das nominativas por pagar, 
pero poucas, pero as ordinarias están todas pagadas. 
 
O Sr. Sanchez Martinez toma a palabra para preguntar sobre a denuncia de depósitos de 
residuos no río Vaa e tamén se  está dentro do polígono Vilar do Colo porque parece que hai 
dúbidas ao respecto. 
 
A continuación no apartado de rogos expón que : 
-se axilice o máis pronto posible a realización dos exames para a praza de policía local,  
- se resolva  a situación da cafeteria e comedor do local da terceira idade  
-no referente ós presupostos deste ano se hai que presentalos ou se prorrogan e que se 
inicien xa os do vindeiro ano. 
-limpeza sobre o río cádavo preto do Concello 
-maior limpeza dos contenedores de lixo no periodo estival 
 
Toma a palabra o Sr Alcalde  para respostar que no referente ó depósito de residuos en Vilar 
do Colo, esa zona pertence ó termino municipal de Cabanas e que él xa falou con ese alcalde 
e   lle dixo que a empresa leva tempo actuando nesa zona e que é unha actividade  que  o 
Concello ten controlada e  que está regulamentada, outra cousa é que se comprobe que desa 
actividade que se desenvolve en Cabanas, pódese ver afectado o cauce do rio Vaa que 
discorre por Fene. 
 No referente á pregunta do centro social no que antes existía cafeteria e comedor respostalle 
o Sr. alcalde que Sanidade pon reparos á cociña e que nunha xuntanza que se tivo co 
Delegado díxose que se ía sacar a concurso a cafetería pero non o comedor, así como que 
por membros da Xunta virían a facer unha inspección. Tamén informa que no referido ó 



   

servizo de cafetería non é probable que o colla ningún adxudicatario porque non é rentable 
sen o comedor, ademáis de  que se multiplicou o prezo da adxudicación  
 
Intervén o Sr. López Rodriguez para informar que o que se lles transmitiu dende Cabanas e 
que se trata dunha parcela que xa no seu día tivo unha sanción. 
Sobre a limpeza do Rio Cadavo hai un informe do enxeñeiro que xa se enviou a Augas de 
Galicia para que nos autorice a limpeza do río. Respecto á limpeza dos contenedores tiñase 
pensado limpalos a mediados deste mes, pero o vindeiro ano farase antes do verán. 
 
Intervén o Sr. Lourido Gonzalez para informar que xa se diron as ordes oportunas para 
continuar o proceso de selección para a praza de policía local.  
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás nove horas e  
quince minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo isto a presente acta, do que 
eu, secretaria accidental, dou fe. 

 
           Vº e prace,                           A secretaria accidental, 
     O Alcalde-presidente 
 

Asdo: Iván Puentes Rivera.                                       Asdo: Ana María Santano Martínez 


