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

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:04
horas  do día  1  de decembro  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 Inés Roca Requeijo,  don Justo
Martínez Ardá e dona María Carmen Martínez Rodríguez. 

Secretario accidental:

Don Fernando Aradas García.

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira.

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

1.  Aprobación,  se  procede,  das  actas  da  sesión  extraordinaria  celebrada  en  data  12  de
agosto, das sesións ordinarias celebradas en datas 1 de setembro e 6 de outubro, da sesión
extraordinaria  celebrada  en  data  24  de  outubro  e  da  ordinaria  celebrada  en  data  3  de
novembro 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 extraordinaria celebrada en data 12 de agosto, das sesións ordinarias
celebradas en datas 1 de setembro e 6 de outubro, da sesión extraordinaria celebrada en data
24 de outubro e da ordinaria celebrada en data 3 de novembro de 2011 previamente remitidas
coa convocatoria.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que na acta da sesión ordinaria de 3 de novembro de 2011, na súa
páxina 21 onde di: “Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria o ditame
da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 24 de outubro de 2011,
obténdose o seguinte resultado:”,  debe dicir  “Rematado o debate, a Presidencia somete a
votación  ordinaria  o  ditame  da  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación,  Deportes,
Servicios  Sociais  e  Igualdade  de  data  28  de  outubro  de  2011,  obténdose  o  seguinte
resultado:”.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que na acta da sesión ordinaria de 6 de outubro de 2011, na súa páxina
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1, onde dí:  “ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN
DATA 10 DE OUTUBRO DE 2011”, debe dicir: “ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POLO CONCELLO PLENO EN DATA 6 DE OUTUBRO DE 2011”.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que  na súa intervención recollida na páxina 41 da acta da
sesión ordinaria de 3 de novembro de 2011 onde di: “... que vota en falla tratar cuestión das
multas  que  se  está  a  impoñer  aos  mariscadores  sen  carné,  e  que  quizais  moitos  deles
recorren a isto por necesidade ou para complementar os seus salarios e que estas multas son
moi desproporcionadas.”, debía dicir que: “... que vota en falla tratar cuestión das multas que
se está a impoñer aos mariscadores sen carné, que hai que distinguir entre os mal chamados
furtivos dos que recorren a mariscar por necesidade ou para complementar os seus salarios, e
que estas multas son moi desproporcionadas.”

Ao non realizarse ningunha outra obxeccións ou observacións sobre as actas, o Pleno en
votación ordinaria e por unanimidade dos seus membros presentes acorda:

Aprobar  a acta da sesión extraordinaria celebrada en data 12 de agosto, das sesións
ordinarias celebradas en datas 1 de setembro e 6 de outubro, da sesión extraordinaria
celebrada en data 24 de outubro e da ordinaria celebrada en data 3 de novembro de
2011.

2. Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os Concellos de Neda, Fene,
Ferrol e Narón para a organización da proba deportiva denominada “Memorial Adalfo Ros –
volta á ría”

Logo de ver o informe de Secretaría de data 11 de novembro de 2011, que copiado di:

“INFORME DA SECRETARÍA 

Asunto: Adhesión o convenio ao “Convenio de colaboración entre os concellos de Neda, Fene,
Ferrol e Narón, para a organización da proba deportiva denominada “Memorial Adolfo Ros
-Volta á Ría” 

Xustificación:  artigo  172,  173  e  177  do  Real  Decreto  2568/1986  polo  que  se  aproba  o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, de 28
de novembro de 1986 (BOE núm. 305 de 22-12-1986); o artigo 3 do Real Decreto 1174/87, do
18 de setembro de Réxime xurídico dos Funcionarios de administración local con habilitación
de carácter estatal (BOE núm. 223, de 29-09-1987)

Resumo dos antecedentes: 

1 O día 2 de novembro remítese á Secretaría o “Convenio de colaboración entre os concellos
de Neda, Fene, Ferrol e Narón, para a rganización da proba deportiva denominada “Memorial
Adolfo Ros -Volta á Ría” asinado en representación do Concello de Fene pola concelleira
delegada dos servicios de urbanismo, cultura e deportes Dona Rocío Aurora Bértoa Puente.
2 A Xunta de Goberno Local acordou en sesión celebrada o 3 de novembro do 2011 retirar da
orde do día o asunto relativo á ratificación do convenio obxecto deste informe para que se
emitan os informes xurídicos e de intervención sobre o mesmo.

1 Normativa examinada
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Lei 30/1992, reguladora do réxime xurídico das Administtracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común.

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime local.

Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA). 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro (R.O.F.)

Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril polo que se aproba o Texto Refundido das
disposicións legais vixentes (T.R.).

Decreto  de  17  de  xuño  de  1955  polo  que  se  aproba  o  Reglamento  de  servizos  das
Corporacións Locais.

2 Consideracións

1ª No expediente administrativo non se indica quen é o funcionario responsable do mesmo,
así como o encargado da súa tramitación, incumprindo o establecido nos artigos 35.b) da
LRX-PAC e 182 do ROF; carecendo de foliación e de rúbrica, incumprindo o disposto no artigo
164.2 do ROF.

Non  consta  informe  da  xefatura  da  dependencia  á  que  corresponda  a  tramitación  do
expediente  administrativo,  expoñendo  os  antecedentes  e  disposicións  legais  ou
regulamentarias en que funde o seu criterio, incumprindo o establecido no artigo 172.1 do
ROF.

No expediente non existe informe sobre os aspectos técnicos ós que se refire.

2ª O Municipio, segundo dispón o artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril,  Reguladora das
Bases  do  Réxime  Local,  para  a  xestión  dos  seus  intereses  e  no  ámbito  das  súas
competencias, pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos contribúan
a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. Ademáis, en todo caso, nos
términos  que  estableza  a  lexislación  sectorial  exercerá  competencias,  entre  outras,  en
materias de actividades ou instalacións culturais e deportivas.

A  LBRL  establece  os  servizos  mínimos  ou  obrigatorios  dos  concellos  segundo  a  súa
poboación (art.26).

3ª Para poñer en común competencias e recursos para a prestación dun servizo, pódense
artellar distintos vehículos. Un deles é o convenio interadministrativo de colaboración no que
se concrete cantas cuestións sexan necesarias para disciplinar adecuadamente o alcance da
colaboración, ademáis do reparto de custes. O principio de cooperación entre administracións
públicas  recóllese,  entre  outros,  no  artigo  3  da  Lei  30/1992  como  principio  xeral  das
Administración  públicas  e  no  artigo  57  da  Lei  7/1985  dispón  que  a  cooperación  entre  a
Administración Local e as Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto
en servicios locais coma en asuntos de interese común, desenrolarase con carácter voluntario
baixo as formas previstas nas Leis e poderán ter lugar mediante os convenios administrativos
que subscriban. Daquela o convenio interadministrativo preséntase como un instrumento para
acada-la cooperación entre as entidades locais.
De xeito supletorio, e de acordo co disposto no artigo 9 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
son de aplicación os artigos 6 e 8 desta norma para os convenios de colaboración que se
subscriban entre a Administración autonómica e as entidades locais.
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4ª Contido do convenio 

Dada  a  extensión  do  documento  e  as  cuestións  a  considerar,  farase  un  comentario
procurando seguir as cláusulas do convenio.

Cláusula primeira

O obxecto do convenio segundo esta cláusula é comprometerse á organización dunha proba
deportiva de carácter anual. O obxecto do convenio entra dentro do ámbito das competencias
municipais. 

Cláusula segunda, terceira e cuarta

Establécese  a  aportación  económica  básica  de  cada  Concello  dende  o  ano  2011,
correspondéndolle a Fene 2.590,38 € aprotacións que se manterían ata o ano 2015 incluido
incrementándose anulmante un 5% a partir do ano 2011.

O Concello comprométese a incluir nos presupostos municipais de cada ano as cantidades
que correspondan e a ingresar as aportacións antes do 15 de novembro de cada ano.

A vixencia do convenio será dende o día 1 de novembro do 2011 ata o 31 de outubro de 2015.

Cláusula quinta, sexta e sétima

Establecen  un  “regulamento”  da  proba  por  remisión  ao  anexo  I  do  convenio  e  que  será
adaptado  por  cada  Concello  organizador,  que  o  convenio  deixa  sen  efecto  os  acordos
adoptados con anterioridade entre os concellos organizadores da proba deportiva e que cada
concello poderá suscribir acordos co obxecto de mellorar a proba “organice o Concello que
organice”.

Cómpre dicir que non se poden definir as regras de funcionamento da proba deportiva como
un auténtico regulamento froito da potestade regulamentaria das Entidades Locais (artigo 4 e
49  da  LBRL  recoñecen  a  potestade  regulamentaria  das  Entidades  Locais  territoriais  e  o
procedemento xeral para a aprobación de regulamentos).

Parece deducirse que será un concello o que se encargue de organizar a proba deportiva pero
non se determina a cal dos concellos dos que colaborarían neste convenio lle corresponde
asumir a organización en cada un dos anos nos que se pretende realizar. Polo tanto trátase
dunha inconcreción que debería emendarse pois diso depende as obrigas que asumiría o
Concello de Fene coa sinatura do convenio.

Anexo I

Refírese as consideracións de orde técnico respecto da edición da proba deportiva que terá
lugar  o  día  18/12/2011  (saída  e  chegada,  percorrido,  organización,  colaboradores,
prohibicións,  sinalación,  controis  no  percorrido  e  de  chegada,  inscripcións,  existencia  de
seguro  de  responsabilidade  civil,  retirada  de  dorsais  e  chips,  dereitos  de  inscripción,
categorías, premios, órganos de control e normas aplicables, exoneración de danos morais ou
materiais).

Verbo dos dereitos de inscripción ós que se refire o anexo non se define cal é a natureza
xurídica  deste  ingreso  nin  consta  que  se  teña  tramitado  expediente  algún  para  a  súa
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aprobación neste Concello. Será preciso que se tramite o correspondente expediente relativo
á aprobación do prezo público ou taxa pola prestación do correspondente servizo para que
este poida ser esixido para o caso de que sexa o Concello de Fene o concello organizador e
recadador do prezo/taxa. 

4ª Competencia para a aprobación do convenio

A última cuestión a analizar  é  a da competencia  para a aprobación da subscrición deste
convenio. As cláusulas que o conforman afectan a diversas materias, polo que a análise da
competencia para a súa subscrición ha ter en conta diversas cuestións:

- Hai que principiar pola norma xeral que atribúe ó alcalde da Corporación a competencia
sobre todas aquelas materias non expresamente atribuídas a outro órgano de goberno do
Concello (artigo 21.1.s da LBRL).

- A  subscrición  do  convenio  non  implica  a  participación  do  Concello  en  organizacións
supramunicipais, competencia atribuída ó Pleno da Corporación polo artigo 22.2.b) da LBRL
citada.

- Do clausulado do convenio non se deduce tampouco unha delegación de competencias a
favor do Concello por parte doutra Administración Pública, que deba ser aceptada por aquel
(competencia plenaria atribuída polo artigo 22.2.g) da LBRL) xa que o convenio non establece
delegación algunha.

- A duración do convenio esténdese dende o 1/11/2011 ata o 31/10/2015. O artigo 174 do
R.D.  Lexislativo 2/2004,  do 5  de marzo,  polo  que se aproba o  Texto  refundido da lei  de
facendas locais establece que “a autorización ou realización dos gastos de carácter plurianual
se subordinará ao crédito que para cada exercicio autoricen os respectivos presupostos” e
que  “Poderán  adquirirse  compromisos  por  gastos  que  teñan  que extenderse  a  exercicios
posteriores a aquel no que se autoricen, sempre que a súa execución se inicie no propio
exercicio e que, ademáis, se encontren nalgún dos casos siguientes: (...)

- e)  Transferencias  correntes  que se deriven  de convenios suscritos  polas corporacións
locais con outras entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

- 3. O número de exercicios a que poden aplicar os gastos referidos nos párrafos a, b e e do
apartado anterior non será superior a catro. Asimismo, nos casos incluidos nos parágrafos a e
e, o gasto que se impute a cada un dos exercicios futuros autorizados non poderá exceder da
cantidade que resulte de aplicar ao crédito correspondente do ano en que a operación se
comprometeu as siguintes porcentaxes: no exercicio inmediato siguinte, 70 %; no segundo
exercicio, o 60 %, e no terceiro e cuarto, o 50 %.

- (...)

- 5. En casos excepcionais o Pleno da corporación poderá ampliar o número de anualidades
así como elevar as porcentaxes a que se refire o apartado 3 deste artigo.(...)

Por todo o exposto,  e á vista  de que o convenio prevé un compromiso de gasto que se
estende a 4 exercicios presupostarios e que a aportación do Concello nos exericicios 2012 a
2015 non excedería  das porcentaxes indicadas no aprtado 3 do artigo 174 dao TRLFL o
órgano competente para a súa aprobación sería a Alcaldía.
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Non obstante o artigo o artigo 88 do RD 500/1990 establece que “corresponde a autorización
e disposición dos gastos plurianuais ao Pleno da entidade”. Este precepto debía entenderse
derrogado polos  artigos  21.1ñ e  22.1  n  da Ley 7/1985.  Non obstante  estos  artigos foron
derrogados pola Ley de Contratos do sector público, que a súa vez establece como excluidos
do seu ámbito de aplicación os convenios interadministrativos.

Rexurde a vixencia do artigo 88 do RD 500/1990 establece que “corresponde a autorización e
disposición  dos  gastos  plurianuais  ao  Pleno  da  entidade”  establecendo  polo  tanto  a
competencia no Pleno da Corporación acordar realizar este convenio. A máis abondamento
unha aplicación analóxica da Lei de Contratos do Sector Público -xa que logo os convenios
interadministrativos teñen unha mesma orixe que os contratos en tanto que son negocios
xurídicos  bilaterais  froito  do  acordo  entre  as  partes  interesadas-  conduciríanos  a  mesma
conclusión cando esta estabelce na súa D.A. 2ª que “1. Corresponden aos Alcaldes e aos
Presidentes das Entidades locais as competencias como órgano de contratación respecto dos
contratos (...) incluidos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a
catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere (...).
2.  Corresponde  al  Pleno  las  competencias  como órgano  de  contratación  respecto  de  los
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. (...)”.

Conclusión:

A  xuízo  do  que  subscribe  deben  emendarse  o  expediente  segundo  o  manifestado  na
consideración primeira. Unha vez emendadas esas deficiencias, previo e preceptivo informe
da Intervención, correspoderíalle ao Pleno aprobar a celebración do convenio examinado.

Fene 11 de novembro de 2011
O secretario 
Jesús Tallón García”

Logo de ver o informe de Intervención de data 14 de novembro de 2011, que copiado di:

“INFORME DE INTERVENCION
ASUNTO.-  FISCALIZACION  DO  CONVENIO  DE  COLABORACION   ENTRE  OS
CONCELLOS DE NEDA, FENE, FERROL E NARON PARA A ORGANIZACIÓN DA PROBA
DEPORTIVA DENOMINADA “MEMORIAL ADOLFO ROS-VOLTA Á RIA”

Antecedentes

-Convenio  de  colaboración  entre  os  concellos  de  Neda,  Fene,  Ferrol  e  Narón   para  a
organización da proba deportiva denominada “Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría”.
-Informe da Secretaría de 11/11/2011.

Normativa

-RDL 2/2004, de 5 de marzo.
-Lei 7/1985, de 2 de abril.
-Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia.
-Lei 30/1992, de RXAPAC.
-RD 500/1990.

Informe
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Primeiro.- A regulación dos convenios administrativos  aparece contida nos artigos 6 e 8 da
Lei 30/1992, os cales estableceron unha normativa xeral entre o Estado e as CCAA pero que
resulta  aplicable con carácter supletorio á Administración Local (artigo 9 Lei 30/1992). Deste
regulación  cómpre  destacar:   a  irrenunciabilidade  das  competencias  propias  de  cada
Administración que non se verán alteradas pola sinatura do convenio,  a obigatoriedade do
convenio  para tódalas partes dende a súa sinatura e que o seu cumprimento é esixibla ante
a xurisdicción contenciosa administrativa.

Segundo.- Entrando no análise do contido do convenio, cómpre sinalar que:

-Obxeto:  o obxeto do convenio é a “...organización annual da proba deportiva “Memorial
Adolfo Ros- volta á Ría...”, polo que entraría dentro das competencias  municipais.

-Duración:  a duración do convenio é dende o 01/11/2011 ata o 31/10/2015, comprende pois
5 exercicios orzamentarios. Trátase en definitiva dun gasto plurianual. 

A regulación dos gastos plurianuales atópase recollida, entre outras, nas seguintes normas:
 Arts. 9.2.k (vixente) y 79 a 88 RD 500/90 (parcialmente vixentes) 
 Art. 174 TRLRHHLL (RD Lex. 2/2004) 

O artigo  Art. 174 TRLRHL dispón que: 

Compromisos de gasto de carácter plurianual. 1. La autorización o realización de los gastos
de  carácter  plurianual  se  subordinará  al  crédito  que  para  cada  ejercicio  autoricen  los
respectivos  presupuestos.  2.  Podrán  adquirirse  compromisos  por  gastos  que  hayan  de
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución
se  inicie  en  el  propio  ejercicio  y  que,  además,  se  encuentren  en  alguno  de  los  casos
siguientes:  a)  Inversiones  y  transferencias  de  capital.  b)  Los  demás  contratos  y  los  de
suministro, de consultoría de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de
ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las
entidades locales que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. c)
Arrendamientos de bienes inmuebles. d) Cargas financieras de las deudas de la entidad
local  y  de  sus  organismos  autónomos.  e)  Transferencias  corrientes  que  se  deriven  de
convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro. 3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en
los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los
casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios
futuros  autorizados  no  podrá  exceder  de  la  cantidad  que  resulte  de  aplicar  al  crédito
correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en
el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y
en el  tercero y cuarto,  el  50 por ciento.  4.  Con independencia de lo establecido en los
apartados anteriores, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se
especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, podrán adquirirse compromisos de
gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de
las anualidades se determine. A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se
encuentren  incluidos  proyectos  de  las  características  señaladas  anteriormente,  los
porcentajes a los que se refiere el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre dichos
créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos. 5. En casos
excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así como
elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo. 6. Los compromisos a
que  se  refiere  el  apartado  2  de  este  artículo  deberán  ser  objeto  de  adecuada  e
independiente contabilización. 
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• O RD 500/90
— Art. 9.2
Las  Entidades  locales  regularán,  entre  otras  materias,  en  las  bases  de  ejecución  del
Presupuesto lo siguiente: ... k) Regulación de los compromisos de gastos plurianuales. 
— Art. 79
1.  Son gastos  de  carácter  plurianual  aquellos  que extienden sus  efectos  económicos  a
ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen y comprometan. 2. La autorización y el
compromiso  de  los  gastos  de  carácter  plurianual  se  subordinarán  al  crédito  que  para
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
— Art. 80
Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución
se  inicie  en  el  propio  ejercicio  y  que,  además,  se  encuentren  en  alguno  de  los  casos
siguientes:  a)  Inversiones  y  transferencias  de  capital.  b)  Contratos  de  suministros,  de
asistencia  técnica  y  científica,  de  prestación  de  servicios,  de  ejecución  de  obras  de
mantenimiento y de arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados o resulten
antieconómicos por un año. c) Arrendamiento de bienes inmuebles. d) Cargas financieras de
las deudas de la Entidad local. 
— Art. 81
El  número  de ejercicios posteriores a  que pueden aplicarse los  gastos  referidos en los
apartados a) y b) del artículo anterior no será superior a cuatro. 
— Art. 82
1. En el caso de inversiones y transferencias de capital el gasto que se impute a cada uno
de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar
al crédito inicial correspondiente en el año en que se adquiera el compromiso en firme los
siguientes porcentajes:  En el  ejercicio inmediato siguiente,  el  70 por 100 En el  segundo
ejercicio, el 60 por 100 En el tercer y cuarto ejercicio, el 50 por 100 2. En los supuestos de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, el Pleno de la Entidad local podrá acordar
que  los  límites  para  gastos  plurianuales  se  calculen  sobre  el  importe  del  crédito
extraordinario en el primer caso y sobre el importe del crédito inicial más el suplemento de
crédito en el segundo. 3. Igualmente, podrá el Pleno incrementar los límites citados cuando
se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas por
él  aprobadas.  4.  La  aplicación  de  los  límites  señalados  en  los  apartados  anteriores  se
efectuará teniendo en cuenta los niveles de vinculación jurídica de los créditos. 
— Art. 83
1.  Con  independencia  de  lo  establecido  en  el  artículo  anterior,  para  los  programas  y
proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del
Presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos plurianuales hasta el importe que
para cada una de las anualidades se determine. 2. En cualquier caso, cuando los créditos
presupuestarios  se  encuentren  destinados  en  parte  a  la  ejecución  de  anualidades  de
proyectos de inversión iniciados en ejercicios anteriores, los límites se calcularán una vez
deducida las anualidades correspondientes a estos  últimos,  salvo en el  caso de que el
compromiso procedente de ejercicios anteriores se refiera a la ejecución de la última de las
anualidades autorizadas. 
— Art. 84
1. En casos excepcionales el Pleno de la Entidad podrá ampliar el número de anualidades
así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 82. 2. El Pleno de la Entidad
podrá igualmente, a los efectos de facilitar su cálculo, fijar directamente el importe de los
nuevos límites. 
— Art. 85
1. La gestión de los gastos de carácter plurianual se realizará en las siguientes fases: a)
Autorización del gasto. b) Disposición o compromiso del gasto. 2. El contenido y definición
de ambas fases es el mismo que el de sus correlativas fases de ejecución en el ejercicio
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corriente y, con carácter general serán simultáneas a ésta. 3. Las fases de autorización y
disposición pueden acumularse en un solo acto administrativo. 
— Art. 86
Previamente a la autorización de gastos con imputación a ejercicios futuros, el Interventor
deberá certificar que no se superan los límites cuantitativos regulados en el artículo 82 y, en
su caso, 84. 
— Art. 87
Las  certificaciones,  autorizaciones  y  compromisos  de  gasto  a  que  hacen  referencia  los
artículos anteriores serán objeto de una adecuada e independiente contabilización. 
— Art.88
1.  Corresponde  la  autorización  y  disposición  de  los  gastos  plurianuales  al  Pleno  de  la
Entidad. 2. El Pleno podrá delegar dicha competencia de acuerdo con la normativa vigente. 
Este artigo supoñíase modificado tácitamente pola redacción dos artigos  da Lei 7/85 RBRL,
en concreto os artigos 21 e 22  que actualmente  están  derogados pola DT2ª Lei 30/2007,
de Contratos do Sector Público.

Dos preceptos transcritos , poden deducirse as seguintes conclusións:
a) A autorización dun gasto plurianual significa que, no exercicio no que se produce a

misma,  quedan  definitivamente  fixadas  as  correspondentes  contías  comprometidas
para ese exercicio e para os demais ós que se extende o gasto plurianual. 

b) A contabilidade dos gastos plurianuales non afectan, na súa iniciación, mais que ás
operacións presupostarias do exercicio en que se acordan e inician. 

c) A consecuencia da fixación das cantidades comprometidas, ás que se acaba de facer
referencia, é que resulta obrigatorio incluir os correspondentes créditos presupostarios
nos Estados de Gastos dos Presupostos correspondentes ós  sucesivos exercicios ós
que se extende o gasto plurianual. 

d) Tendo en cuenta o concepto de “ejecución del gasto presupuestario” que se recolle; na
Lei 47/2003 GP; no TRLRHHLL (RD Lex 2/2004) e no RD 500/90, a esixencia de que a
iniciación da execución do gasto plurianual teña lugar  no exercicio en que se autoriza
o mesmo, significa que, nese exercicio,  o gasto plurianual  ha de chegar,  ó menos
parcialmente,  á  fase  D  da  execución  do  gasto  presupostario,  sin  necesidade  de
comprometer íntegramente o crédito presupostario correspondente. 

e) O número máximo de exercicios a que pode extenderse o gasto plurianual é de cinco,
contando co exercicio de iniciación, para os tipos de gastos presupuestarios que se
executen con cargo ós créditos dos Capítulos 2, 4, 6 e 7 do  Estado  de Gastos. 

f) Os porcentaxes que se establecen se aplican sólo a gastos plurianuales en aqueles
gastos presupostarios que se executan con cargo ós Capítulos 4, 6 e 7 do Estado de
Gastos. 

g) As normas ás que se refieren os apartados d) e e) anteriores poden ser modificadas
polo Pleno da Entidade en uso dos arts. 174.5 TRLRHHLL  9.k)  e 84 RD 500/90

Aplicando as normas anterioes ó convenio fiscalizado resultaría que:

1º.-  Estamos ante un gasto imputable ó capítulo 4 do Estado de Gastos (transferencias
correntes), suxeito a límite temporal e cuantitativo.

2º.- O número de exercicios orzamentarios a que se extende o gasto plurianual, contando co
do exercicio  de iniciación,  é  de cinco.  Estaríase a cumprir  o  límte  temporal  previsto  na
normativa.

3º.-  O importe do gasto plurianual  comprometido,  segundo o disposto na cláusula 2ª do
convenio é de:
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EXERCICIO IMPORTE ANUALIDADE
2011 2.590,38 €
2012 2.719,90 €
2013 2.855,89 €
2014 2.998,69 €
2015 3.148,62 €

Non obstante o anterior, resultan de aplicación os límites porcentuais  previstos no artigo
174.3 TRLRFL (70%, 60%,50% e 50%). No caso do presente gasto plurianual   estos límites
non son  superados todo elo segundo os compromisos de gasto previstos no convenio.

4º.- A competencia para a ratificación do presente convenio corresponderalle ó Pleno da
corporación,  debendo  aprobar  simultáneamente  o  gasto  plurianual  que  se  deriva  deste
convenio de colaboración.

5º.- En relación co Anexo que se incorpora ó Convenio e que recolle o Regulamento básico
da  proba,  indicar  que  si   ben  se  indica  que  “....Cada  concello  adaptará   cada  ano  os
apartados de dito Regulamento que afecta á edicición.....”, cómpre advertir que si ben no
citado  anexo  se  fai  referencia  expresa  ós  dereitos  de  inscripción  e  ó  seu  modo  de
cobramento,  esta cuestión  deberá ser  estudiada no momento  en que lle  corresponda ó
Concello  de  Fene  a  organización  da  proba  deportiva  adoptando  ó  efecto  os  acordos
oportunos para garantir a legalidade deste tipo de ingresos.

6º.- Advertir, no mesmo sentido que se pronuncia a Secretaría municipal, da conveniencia
de  que  o  propio  documento  recollese  expresamente   a  que concello  lle  correspondería
organizar a proba en cada un  dos exercicios de vixencia do convenio, pois esto determinará
que orzamentariamente a consignación  se realice nun capítulo ou outro  do Estado de
Gastos do Orzamento dependendo de si o Concello organiza ou non a proba nese exercicio.

Por todo o anteior,  con carácter previo á ratificación do convenio deberá  subsanarse o
extremo do apartado 6º , e terse en conta as consideracións do apartado 5º.

Fene, a 14 de novembro de 2011.
A INTERVENTORA
Asdo.- Marta Roca Naveira.”

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 14 de novembro de 2011, que copiado di:

“PROPOSTA DA ALCALDIA

ASUNTO.-CONVENIO DE COLABORACION  ENTRE OS CONCELLOS DE NEDA, FENE,
FERROL E NARON PARA A ORGANIZACIÓN DA PROBA DEPORTIVA DENOMINADA
“MEMORIAL ADOLFO ROS-VOLTA Á RIA.

Logo de ver o convenio de colaboración asinado pola Concelleira de  de Deportes Dona
Rocío Bértoa Puente cos concelleiros e/ou Alcaldes dos concellos de Narón, Neda e Ferrol
para  a  organización  da  proba  deportiva  “Memorial  Adolfo  Ros-Volta  á  Ría”  en  data  de
28/10/2011.
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Logo de ver que  cláusula  terceira do citado convenio prevé unha duración para o convenio
que  comprendería  dende  o  01/11/2011  ata  o  31/12/2015,  o  que  implica   5  exercicios
orzamentarios.

Logo de ver os informes da Secretaría e Intervención municipais que obran no expediente.

Considerando  que  neste  caso  estamos  ante  un  ha  transferencia  corrente   de  carácter
plurianual cuio número de anualidades é de cinco  e que o gasto  que se imputa a cada
anualidade non   excedería  dos porcentaxes previstos inicialmente na lei  de facendas locais
(70%, 60%, 50% e 50%).
Dacordo coas previsións  da BEO 39ª  do orzamento,  expóñense na presente proposta as
características do presente gasto plurianual:

• Suposto no que se basea.
O presente  gasto  atopa encaixe  dentro  do  suposto  previsto  no   174.2  e)  do  TRLRFL “
Transferencias correntes”.

• Cumprimento dos límites cualitativos.
Dacordo co determinado no cláusulado do convenio   as anualidades do  gasto plurianual
serían as seguintes:

 
EXERCICIO IMPORTE
2011 2.590,38 €
2012 2.719,90 €
2013 2.855,89 €
2014 2.998,69 €
2015 3.148,62 €

Considerando estas contías non superarían os límites previstos  no artigo 174. TRLRFL.
• Plan de inversións e programa de finanzamento.
Se contido neste caso.
• Existencia de compromisos firmes de aportación.
Sen contido neste caso

Esta Alcaldía,  propón ó Concello-Pleno, previo dictame favorable da Comisión Informativa de
Facenda,  a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

1º .- A ratificación do convenio de colaboración suscrito con data de 28/10/2011 por Dona
Rocío  Bértoa  Puente  cos  responsables  dos  concellos  de  Ferrol,  Narón  e  Neda  para  a
organización da proba deportiva “Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría” 

2º.-  A aprobación do gasto plurianual   correspondente á transferencia corrente que se  deriva
do  Convenio  de  colaboración   asinado  cos  concellos  de  Ferrol,  Narón   e  Neda  para  a
organización da proba deportiva “Memorial  Adolfo Ros- Volta á Ría”,  dacordo co seguinte
detalle:

EXERCICIO IMPORTE, ANUALIDADE
2011 2.590,38 €
2012 2.719,90 €
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2013 2.855,89 €
2014 2.998,69 €
2015 3.148,62 €

Fene, a 14 de novembro de 2011.
O ALCALDE-PRESIDENTE
Asdo.- Gumersindo P. Galego Feal.”

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 25 de novembro de 2011, que copiado di:

“1º A ratificación do convenio de colaboración suscrito con data de 2/10/2011 por Dona Rocío
Bértoa  Puente  cos  responsables  de  Ferrol,  Narón  e  Neda para  a  organización  da  proba
deportiva “Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría”

2º A aprobación do gasto plurianual correspondente á  transferencia corrente que se deriva do
Convenio de colaboración asinado cos concellos de Ferrol, Narón e Neda para a organización
da proba deportiva “Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría”, de acordo co seguinte detalle:

EXERCICIO IMPORTA, ANUALIDADE
2011 2.590,38 €
2012 2.719,90 €
2013 2.855,89 €
2014 2.998,69 €
2015 3.148,62 €
”

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

1º A ratificación do convenio de colaboración suscrito con data de 2/10/2011 por Dona
Rocío Bértoa Puente cos responsables de Ferrol, Narón e Neda para a organización da
proba deportiva “Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría”

2º A aprobación do gasto plurianual correspondente á  transferencia corrente que se
deriva do Convenio de colaboración asinado cos concellos de Ferrol,  Narón e Neda
para a organización da proba deportiva “Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría”, de acordo
co seguinte detalle:

EXERCICIO IMPORTA, ANUALIDADE
2011 2.590,38 €
2012 2.719,90 €
2013 2.855,89 €
2014 2.998,69 €
2015 3.148,62 €

3. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal socialista en relación cos recortes
do Plan Concertado da Xunta de Galicia

12 de 39



Logo de ver o ditame desfavorable da Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes,
Servicios Sociais e Igualdade de data 25 de novembro de 2011, que copiado di:

“1.  Rectificar,  a  través  das  medidas  urxentes  necesarias,  os   recortes  implantados  polo
Goberno galego no Plan Concertado e garantir,  polo menos, a cobertura orzamentaria de
2009.

2.  Garantir  o  mantemento  dos  programas,  actuacións  e  servizos  dependentes  do  Plan
concertado que existían no ano 2009.

3.   Facultar ao alcalde-presidente para exercitar as acción legais que procedan en defensa
dos dereitos sociais dos seus veciños/as.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que logo de ter preguntado en varias sesións plenarias polos recortes do
Plan concertado que vai facer o goberno do PP da Xunta de Galicia respecto a Fene, logo de
ver que noutros Concellos recibiron comunicacións neste sentido, di  que basicamente son
fondos que a Xunta de Galicia pon a disposición dos concellos para asegurar a cobertura de
servizos  sociais  chegan  a  todos  os  posibles  usuarios  e  garantir  uns  servizos  sociais  de
calidade, que no caso de Fene afecta ao servizo de axuda no fogar e outros servizos ao que
se destina este Plan. Di que na última sesión plenaria o grupo de goberno contestou que
aínda non se tiña coñecemento de cal ía ser o recorte, que o alcalde lles informou nunha
Xunta de Voceiros que a Xunta de Galicia xa lle comunicara a Fene que tamén ía sufrir un
recorte,  concretamente que se suprimen case que todos os cartos que se destinaban ao
servizo de axuda no fogar o que obriga ao goberno municipal, ben a recortar o servizo aos
veciños, ben a buscar financiamento nos orzamentos municipais para prestar o servizo, di que
lle interesa moito saber como vai afrontar este recorte o Concello. Di que dende o seu punto
de vista non pode compartir este recorte posto que afecta as persoas máis necesitadas e di
que é máis intolerable facelo nun momento coma este, no que os servizos sociais están moi
demandados, froito da crise, coincidindo tamén con outros recortes, que o Plan concertado
queda sen recursos ou ben cuns recursos raquíticos.  Di  que ante esta política de sanear
contas a costa de deixar sen servizos aos cidadáns, o seu grupo presenta esta moción que
consta de tres puntos, que xa non piden que se incrementen os fondos pero que polo menos
que se manteñan os mesmos cartos que se dedicaron o ano pasado.

Prosegue a dicir o concelleiro Iván Puentes Rivera que hoxe mesmo se coñeceu unha nova
no que o futuro presidente da nación Mariano Rajoy dixo que ía prolongar o período no que as
Comunidades  Autónomas  debían  devolver  os  cartos  ao  Estado  e  que  a  Conselleira  de
Facenda dixo que Galicia ía adiar o pagamento de dous centos millóns de euros, que terían
que pensar en que se podían investir, ao que di que ben se podían destinar a manter o Plan
concertado.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que van votar a favor da moción, que non vai entrar a debater esta
moción xa que logo ven outra moción que presenta o seu grupo sobre o mesmo asunto. Di
que coincide na parte fundamental desta.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que a súa intervención será para esta e a próxima moción, di
que o seu grupo está en contra de todo tipo de recortes, basicamente cando van en contra
dos máis desfavorecidos, que o goberno de Fene é do mesmo partido que o da Xunta de
Galicia e que ao mellor tería a chave para que non houbese tantos recortes, polo que van
votar a favor das dúas mocións. 
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Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que non se trata só de recortes se non máis ben que se trata de
axustes nas súas contas coma consecuencia do incumprimento do goberno de España, quere
recordar  que  durante  o  ano  dous  mil  once  a  apartación  do  Estado  ás  Comunidades
Autónomas foi dun dez por cento, un millón de euros, di que isto, xunto coa valoración de máis
dependentes, que teñen unha prioridade sobre os servizos de axuda no fogar básico, fai aue
aumente e se teña que asistir antes a estes usuarios, polo que a lectura de que se fai unha
redución dun cincuenta por cento non é totalmente real. Di que dende a Xunta de Galicia e
dende este goberno municipal non están a favor de facer ningún tipo de recortes, di que van
continuar con todos os servizos que se viñan prestando ata o de agora. Di que cando os
gobernos progresistas sacan estas Leis sociais que amparan dereitos deben ir acompañados
dunha dotación presupostaria para que poida saír adiante e se poidan levar a cabo, e repite
que o goberno de Fene non vai suprimir a ningún tipo de usuario que teña recoñecido este
dereito ningún servizo, e que se vai continuar como se fixo ata o de agora.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que xa imaxinaba que a culpa lla ían votar a Zapatero, que en relación
coas transferencias do Estado ás Comunidades Autónomas respecto da dependencia di que
Galicia é a quinta Comunidade que máis fondos recibe e que é a penúltima Comunidade que
menos servizos presta polo que di que algo está a fallar.

Rematado o debate,  a Presidencia somete a votación ordinaria o  ditame desfavorable da
Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade de data
25 de novembro 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 e Serantes Painceiras)

Votos en contra: 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)

Abstencións: ningún

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1. Rectificar, a través das medidas urxentes necesarias, os  recortes implantados polo
Goberno galego no Plan Concertado e garantir,  polo menos, a cobertura orzamentaria
de 2009.

2. Garantir o mantemento dos programas, actuacións e servizos dependentes do Plan
concertado que existían no ano 2009.

3.    Facultar  ao alcalde-presidente para exercitar  as acción legais que procedan en
defensa dos dereitos sociais dos seus veciños/as.

4. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG en relación cos recortes do
Plan Concertado da Xunta de Galicia

Logo de ver o ditame desfavorable da Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes,
Servicios Sociais e Igualdade de data 25 de novembro de 2011, que copiado di:
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“1.  Instar  á  Xunta  de  Galiza  á  restitución  inmediata  dos  créditos  eliminados  para  o
financiamento do Plan Concertado do ano 2011, que significou o recorte de 2,4 millóns de
euros, que permitirá continuar cos programas englobados no citado plan de servizos sociais e
de prestación básicas e atención ás familias e colectivos con problemas.

2. Instar á Xunta de Galiza a que nos Orzamentos do ano 2012:

• Garanta como mínimo as cantidades consignadas no 2009 para o Plan Concertado e o
Programa de Servizos Sociais Comunitarios.

• Atender así mesmo á execución do Plan Especial de Atención á Comunidade xitana e o
Programa de Atención a persoas sen Fogar, polo gran incremento sufrido.

• Restablecer e incrementar os fondos destinados aos concellos para apoio 

3.  Instar  á  xunta  de  Galiza  a  que  demande  do  Goberno  do  Estado  o  mantemento  das
cantidades  que  a  Administración  do  Estado  tiña  destinadas  o  pasado  ano  2010  ao
cofinanciamento  dos  plans  e  programas  sociais,  minorados  polo  acordo  do  Consello  de
Ministros no mes de febreiro pasado.”

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que o Plan Concertado coordina os servizos sociais municipais, que por
Lei hai que prestar, que financia a Xunta de Galicia e os propios Concellos, di que non é só
para a axuda no fogar e para a atención dos dependentes se non que tamén serve para a
contratación do persoal, gastos de mantemento do departamento, para os servizos sociais
comunitarios, para a prestación do servizo de axuda no fogar, incluíndo a prestación básica e
a dos dependentes, para os programas básicos e demais, di que é un Plan global no que a
administración  autonómica  apoia  aos  Concellos  coordinadamente  nos  servizos  sociais
básicos, sendo os especializados competencia autonómica. Di que, coincidindo co dito polo
voceiro do PSOE, xusto neste momento a Xunta de Galicia recorta dous con catro millóns de
euros  aos  concellos,  que  xunto  a  outros  recortes  que  tamén  se  están  a  sufrir,  coma  a
devolución que está a facer Fene de tributos do Estado, que son aproximadamente uns cinco
mil euros mensuais, di que os ingresos se ven diminuídos polo que existe un problema real. Di
que a diferenza coa moción do PSOE é que esta moción fai unha referencia clara ao goberno
do Estado, que é coresponsable deste medida, que non é menos certo que a Comunidade
Autónoma puido ter feito o recorte neste ou noutro tipo de programa. Di que nun momento
coma o actual os servizos sociais básicos debían incrementarse ou cando menos manterse.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que a argumentación que vai usar para esta moción é a mesma que a
exposta no anterior punto, que van votar a favor da moción e polo tanto en contra do ditame
da Comisión.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que van votar a favor da moción, que coincide co dito de que
estes son os servizos que menos se deben recortar.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez  concedido,  manifesta  que  respecto  desta  moción  mantén  os  argumentos  ditos  para
xustificar o sentido do voto do PP. Di que quere propoñer aos representantes dos distintos
partidos da oposición que unan forzas en loitar respecto do Plan concertado para que se esixa
a blindaxe dunha transferencia anual á Comunidade Autónoma, que é obrigatoria por parte do
Estado, que tamén afecta a outros plans coma o Plan xitano ou a protección dos menores,
garantindo así o financiamento do cincuenta por cento do servizo de axuda a domicilio e dos
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dependentes. Di que tamén se poida poñer en marcha unha ferramenta para poder facer os
pagamentos  trimestrais  dos  abonos  do  servizo  de  axuda  no  fogar  para  os  dependentes
introducidos no sistema antes do trinta e un de decembro do ano anterior e tamén que se
elabore unha normativa que permita a flexibilidade dos Concellos, dada a situación de crise,
para aplicar o copagamento dos servizos sociais básicos e específicos.

Rematado o debate,  a Presidencia somete a votación ordinaria o  ditame desfavorable da
Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade de data
25 de novembro 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 e Serantes Painceiras)

Votos en contra: 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)

Abstencións: ningún

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1.  Instar  á  Xunta  de  Galiza  á  restitución  inmediata  dos  créditos  eliminados  para  o
financiamento do Plan Concertado do ano 2011, que significou o recorte de 2,4 millóns
de euros, que permitirá continuar cos programas englobados no citado plan de servizos
sociais e de prestación básicas e atención ás familias e colectivos con problemas.

2. Instar á Xunta de Galiza a que nos Orzamentos do ano 2012:

• Garanta como mínimo as cantidades consignadas no 2009 para o Plan Concertado
e o Programa de Servizos Sociais Comunitarios.

• Atender así mesmo á execución do Plan Especial de Atención á Comunidade xitana
e o Programa de Atención a persoas sen Fogar, polo gran incremento sufrido.

• Restablecer e incrementar os fondos destinados aos concellos para apoio 

3. Instar á xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado o mantemento das
cantidades  que a  Administración  do  Estado tiña  destinadas  o  pasado ano 2010  ao
cofinanciamento dos plans e programas sociais, minorados polo acordo do Consello de
Ministros no mes de febreiro pasado.

5. Aprobación, se procede, da moción conxunta do grupo municipal do BNG e do grupo mixto
sobre a anulación da tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas e persoas sen recursos
económicos

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 25 de novembro de 2011, que copiado di:

“Instar á Xunta de Galiza a

1. Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a orde de 5 de setembro de 2011
publicada no DOG do 9 de setembro.
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2. Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado Protocolo
reactivando as tarxetas anuladas.

3.  Evitar  que os  cambios burocráticos  que se deban realizar  repercutan no exercicio  dos
dereitos sanitarios da poboación galega.”

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que os grupos municipais do BNG e o grupo mixto presentaron cada un
a súa moción, que na Comisión acordaron a presentación conxunta baseada sobre a moción
do BNG, que transcrita di:

“Rita Couto Seijido concelleira do GM do BNG presenta, ao abeiro da lexislación vixente a
seguinte:

MOCIÓN  SOBRE  A  ANULACIÓN  DA  TARXETA  SANITARIA  ÁS  PERSOAS
DESEMPREGADAS E PERSOAS SEN RECURSOS ECONÓMICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O día 9 de setembro de 2011 a Consellaría de Sanidade da Xunta de Galiza publicou no
Diario Oficial  unha orde na que regula o dereito de acceso á asistencia sanitaria para as
persoas  sen  recursos  económicos  suficientes   e  para  as  persoas  desempregadas.
Posteriormente remitiu aos centros de saúde un Protocolo de traballo para a posta en marcha
da devandita Orde. Neste protocolo indícase: “Dende a entrada en vigor da Orde as persoas
sen recursos que soliciten teñen dereito á atención de urxencias e emerxencias, polo que,
ante á solicitude dunha atención urxente é necesario dar unha alta rápida no aplicativo con
documentación acreditativa "PRIVADO", previa busca do cidadán na aplicación, sempre se
lles  entregará  o  modelo  de  compromiso  de  pago  para  que  o  asinen,  escribindo  a  man
(mentres non estea preparado o modelo na aplicación) o seguinte texto: Persoas sen recursos
económicos suficientes en tramitación. Só asistencia urxencia/emerxencia.”

Segundo se indica no texto literal reproducido, as persoas afectadas só teñen dereito, previo
compromiso de pago, á atención de urxencias e emerxencias, é dicir  ,  perden o dereito á
sanidade pública universal,  fican sen médico/a de cabeceira,  sen probas diagnósticas nin
especialistas, non teñen, en definitiva, asistencia sanitaria completa. Estas persoas quedan
tamén sen a asistencia  farmacéutica até que volvan a ter todos os papeis en regra para
volver estar de alta.

O proceso de clasificación das persoas afectadas nunha nova categoría non pode conlevar a
desactivación  dos  seus  dereitos  sanitarios  e  menos  sen  recibir  información  por  parte  do
Goberno galego do que está a suceder.

Todas as persoas afectadas terán a obriga de solicitar unha tarxeta de persoas sen recursos
mais esa solicitude pode tardar en aprobarse entre oito e dez meses, polo que durante todo
ese tempo permanecerán sen asistencia gratuíta

Esta orde está totalmente inxustificada, é inhumana e desoladora, xa que vulnera os dereitos
básicos  da  cidadanía  e  rompe  os  principios  de  universalidade  e  equidade  da  Sanidade
Pública. O goberno do PP na Xunta de Galiza está a levar adiante unha serie de medidas que
pretenden  a  privatización  e  o  desmantelamento  da  sanidade  pública  no  noso  país  como
demostra a redución de persoal sanitario mediante a non cobertura de baixas e xubilacións, a
redución de consultas e actividade nos quirófanos na quenda de tarde, o incremento dos
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concertos privados, a entrada de capital privado no financiamento dos novos hospitais ou o
recorte de 237 millóns de euros no orzamento da sanidade pública.

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a

1. Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a orde de 5 de setembro de 2011
publicada no DOG do 9 de setembro.

2. Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado Protocolo
reactivando as tarxetas anuladas.

3.  Evitar  que os  cambios burocráticos  que se deban realizar  repercutan no exercicio  dos
dereitos sanitarios da poboación galega.”

Fene, 24 de novembro de 2011”

Prosegue a dicir o concelleiro Manuel Polo Gundín que coma consecuencia das preguntas
parlamentarias feitas polo BNG, da mobilización cidadá e pola presión social ante a exclusión
sanitaria o presidente da Xunta de Galicia deu marcha atrás a esta medida, que por iso piden
directamente que se elimine esta lexislación xa que é un elemento de discriminación fronte a
atención sanitaria universal.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que a moción que presentara EU é practicamente a mesma
que a presentada polo BNG, con algún matiz de diferenza. Di que ao seu grupo se lle dixo que
non é que atenderan de urxencia se non que tamén se vai cobrar pola atención médica xeral
sesenta e sete con vinte e dous euros, que a asistencia de urxencias serán douscentos trinta
e nove con trinta e seis euros, sen contar as probas que se puideran necesitar que tamén
están tarificadas. Di que son cantidades inasumibles para as persoas que se atopan nesta
situación, que se levou a cabo sen comunicación previa. Di que visitou os centros de saúde de
Fene, Mugardos e Narón e lle dixeron que as ordes que tiñan era de atender ás persoas nesta
situación pero que se lles cobrase a consulta polo prezo marcado no Decreto.  Di  que lle
parece rastrero que o PP faga isto e que se lle quite todo á xente que menos ten.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o seu grupo ten unha moción neste sentido presentada por rexistro,
que entrou un día máis tarde e que se tramitará pola vía ordinaria. Proponlles aos grupos
propoñentes engadir un texto ao ditame, e así retirar a moción presentada polo PSOE, que
sería  engadir  ao  punto  segundo  o  seguinte  texto:  “...  garantindo  o  seu  dereito  a  unha
asistencia  sanitaria  pública  gratuíta  de  calidade,  Dereito  que  lle  recoñece  a  lexislación
sanitaria vixente, tanto do Estado coma da Comunidade Autónoma.”

Logo de aceptar a emenda polos grupos propoñentes o  ditame queda redactado coma segue:
 
“Instar á Xunta de Galiza a

1. Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a orde de 5 de setembro de 2011
publicada no DOG do 9 de setembro.
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2. Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado Protocolo
reactivando as tarxetas anuladas garantindo o seu dereito a unha asistencia sanitaria pública
gratuíta de calidade, Dereito que lle recoñece a lexislación sanitaria vixente, tanto do Estado
coma da Comunidade Autónoma.

3.  Evitar  que os  cambios burocráticos  que se deban realizar  repercutan no exercicio  dos
dereitos sanitarios da poboación galega.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta sobre o ditame xa emendado que o seu grupo o vai votar a favor. Di que
se trata dun recorte máis na política social do PP, que non se trata do que dixo o conselleira
que se trata dunha cuestión administrativa, que so había que pedir que se tramitase de novo a
tarxeta co famoso código 29 dos parados de longa duración, que aínda hoxe falou cunha
veciña que lle dixo que levaba máis dun mes e medio esperando a tarxeta sanitaria e aínda
non lle chegara, o que significa que dende que o Sergas deu de baixa a tarxeta para non
cotizar á Seguridade Social pasou un mes e medio no que esa persoa terá que pagar cada
vez que vaia á farmacia ou ao médico, unha persoa que está non paro e non cobra ningunha
prestación. Pensa que é unha medida inxusta que debe ser reparada o máis axiña posible. Di
que a conselleira tamén dixo que isto xa pasaba antes, que xa estaba contemplado, que os
parados de larga duración se tiñan que asociar a outra tarxeta sanitaria ou a unha específica,
pero isto non se estaba a aplicar, que calquera médico pode dicir que nunca tivo que negar
unha  consulta  ou  unha receita  a  ninguén,  igual  que  o  que  pasou  nas  farmacias  que  so
aceptan, nestes casos, a expedición previo pagamento dos medicamentos, di que en Galicia
hai preto dunhas dúas mil persoas que se atopan nesta situación e que semella que froito da
presión desta xente,  a Xunta de Galicia manifestou que ía axilizar a expedición de novas
tarxetas sanitarias, que non se poden facer dende todos os centros sanitarios, se non que por
exemplo dende Fene hai que ir a Ferrol para reactivala. Remata dicindo que lle parece unha
situación vergoñenta.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, roga aos grupos políticos municipais que non fosen tan alarmistas,  di  que
todos os usuarios incluídos no réxime da Seguridade Social  teñen asegurada a cobertura
sanitaria en todo o Servizo Galego de Saúde, ninguén perde o dereito á asistencia sanitaria
que é gratuíta e universal. Di que pese á separación do financiamento das distintas sanidades
públicas hai que dicir que a Seguridade Social é a que ten recoñecido o dereito a asistencia
sanitaria. Di que a situación destas persoas que non teñen asistencia xa se recolle nas bases
de datos da Seguridade Social, que puideron perder o dereito á prestación por esgotamento
da prestación de desemprego ou por se atopar entrando e saíndo continuamente do mercado
laboral, que ao mellor nunca foron conscientes da súa situación porque durante esta situación
nunca acudiron a unha consulta médica. Tamén recorda que Galicia non fixo ningún cambio
respecto  do  que  se  ven  facendo  e  dos  requisitos  que  se  piden  noutras  comunidades
autónomas segundo a normativa nacional. Di que a ela mesma lle sucedeu que no ano dou
mil oito acudiu a unha consulta médica ao haber esgotado a prestación por desemprego non
tivo  dereito  a  unha  asistencia,  que  lle  reclamaron  o  pagamento  daquela  e  que  logo  de
presentar un escrito non a pagou, e daquela gobernaba o PSOE en España e o bipartito en
Galicia, que non se trata dunha situación nova. Di que o que pasa en Galicia é que cada vez
hai máis persoas ás que lle pasa esta situación, que o goberno de Nuñez Feijoo se está
adiantando ao que vai pasar dentro de cinco meses en todas as comunidades autónomas, así
o propio goberno de España aprobou no mes de outubro unha Lei de saúde pública para
prever esta situación, para todos os parados que perdan o subsidio de desemprego a partir do
un  de  xaneiro  de  dous  mil  doce,  pero  sempre  esixindo  o  recoñecemento  do  dereito  á
asistencia por parte da Seguridade Social. Di que dende o goberno municipal se compromete
a que cando se lle faga asinar o compromiso dun pagamento a un veciño ou veciña de Fene
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ela mesma o acompañará á Consellería de Sanidade para solucionar ese problema, di que só
se está a regularizar unha situación que se dá dende fai moito tempo, que está prevista nunha
normativa nacional, por iso a comunidade autónoma inicia de oficio eses expedientes.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que o marco legal vixente, que é o mesmo dende hai vinte anos, que
Galicia no ano dous mil oito fai a súa Lei de sanidade, que expresamente protexe no seu
artigo catro a protección da saúde e a atención sanitaria sen distinguir a situación laboral das
persoas. Di que a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente recoñeceu na súa intervención que
o dereito de asistencia recoñecida, que non universal, xa que a quen lle sucede ten que dar
moitas voltas, cando ata o de agora non o tiñan que facer. Di que o que está a pasar é que se
fixo a norma sen ter en conta a realidade, que o incremento da situación que provoca moita
alarma, que moita xente se atopou que nos centros de saúde e nas farmacias estaban fóra do
sistema, que lles obriga a facer trámites que nunca tiveran que facer, por iso a moción pide
que se retire o protocolo que regulamenta esta situación na Orde, que non fai falla retirar toda
a orde, só o protocolo.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que non é certo que non se variase nada na Xunta de Galicia, que a
Orde de 5 de setembro de 2011 está aí e aínda que o PP diga que se trata dunha anticipación
ao que vai  pasar  logo do Nadal.  Di  que a raíz desta Orde os médicos reciben nas súas
consultas a comunicación da Xunta de Galicia pola que se ordena que non se dispensen
medicamentos con receita aos pacientes que se atopen nesta situación, que nos programas
informáticos cos que se recita aparece a advertencia para estes casos, di que algo cambiou,
que isto non pasaba antes. Di que xa dixo que isto era algo que contemplaba a Lei pero que
non se aplicaba na práctica o que non quita para que puidera haber algún caso puntual, pero
que  no  caso  persoal  citado  pola  concelleira Rocío  Aurora  Bertoa  Puente  seguro  que  foi
atendida  na  consulta  e  puido  obter  na  farmacia  o  medicamento  correspondente,  que  a
posteriori  recibiu unha chamada na que se lle dicía que tiña que facer o pagamento, que
realizou un trámite burocrático e solucionou o problema e isto non é o que pasa agora, que
agora para facer a consulta hai que facer o pagamento previamente. Di que el é máis mal
pensado que o voceiro do BNG e que pensa que esta situación foi feita a propósito e deste
xeito, mentres se tramita unha nova tarxeta, que tarda tres ou catro meses, os usuarios teñen
que pagar os medicamentos e así se aforra na factura farmacéutica.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que se falou que eran unhas dúas mil  persoas as que se
atopaban nesta situación e di que o seu grupo ten datos de que se isto non vai cara atrás, hai
unhas sesenta e cinco mil persoas en Galicia que se poden ver afectadas por este cambio,
que coma non foi comunicado pola Xunta de Galicia, a xente vai coñecendo pouco a pouco, é
dicir, que se fixo sen previo aviso e afecta aos máis desfavorecidos. Di que non sabe como se
pode facer para que as persoas afectadas poidan facer o pagamento destes medicamentos,
que ao mellor unha solución sería que á Xunta de Galicia eliminasen todos os seus privilexios,
que se rebaixasen os custes salariais e ao mellor de aí se poderían sacar cartos para axudar
a toda esta xente que non ten para medicamentos.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, reitera que ningún galego se vai quedar sen cobertura sanitaria ou prestacións
sanitarias no sistema galego de saúde. Di que o recoñecemento do dereito de asistencia na
Seguridade Social é algo do INSS, que nas redes sociais se difundiu unha circular que logo
desmentiu a Xunta de Galicia, que ben puido crear a alarma da que se falaba en anteriores
intervencións. Di que se trata dun requisito administrativo que se esixe para as persoas que
están  en  situación  de  desemprego  ou  sen  recursos,  que  se  require  para  isto  estar
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empadroado cento sesenta e tres días por concepto de residencia habitual, segundo unha
normativa da Unión Europea e que o Estado remitiu ás Comunidades Autónomas.

De seguido intervén o alcalde que di que se trata unha norma estatal, di que persoalmente
sucedeu  que  a  súa  dona,  con  máis  de  vinte  anos  cotizados  á  seguridade  social  por
esquencerse de pasar a revisión da tarxeta de demandante de emprego se lle deu a baixa a
ela e aos seus fillos no ano dous mil nove, di  que o que se pretende é regularizar estas
situacións para evitar ter que facer outros trámites, di que o solucionaron facendo os trámites
axeitados para volver á Seguridade Social.

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

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

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

Abstencións: ningún

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Instar á Xunta de Galiza a

1. Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a orde de 5 de setembro de
2011 publicada no DOG do 9 de setembro.

2. Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado
Protocolo reactivando as tarxetas anuladas garantindo o seu dereito a unha asistencia
sanitaria pública gratuíta de calidade, Dereito que lle recoñece a lexislación sanitaria
vixente, tanto do Estado coma da Comunidade Autónoma.

3. Evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no exercicio
dos dereitos sanitarios da poboación galega.

Neste  momento  auséntanse  da  sesión  a  concelleira  dona  Rita  María  Couto  Seijido  e  o
concelleiro don Justo Martínez Ardá.

6. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do PSOE sobre a supresión do
servizo de recadación provincial na Casa do Concello de Fene

Logo de ver a moción do grupo municipal do PSOE de data 21 de novembro de 2011, que
copiado di:

“O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ó abeiro do disposto na lexislación vixente, en relación
coa SUPRESIÓN DO SERVIZO DE RECADACIÓN PROVINCIAL NA CASA DO CONCELLO
DE FENE, presenta para o aeu debate e votación a seguinte moción ó Pleno do Concello de
Fene:

21 de 39



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hai uns dous anos, logo dunha longa tradición de xestión por parte de empresas privadas do
servizo de recadación municipal, o pleno do Concello de Fene decidiu delegar na Deputación
Provincial da Coruña este servizo.

O obxectivo desta delegación foi prestar un servizo máis moderno, máis áxil e máis efectivo á
hora de recadar as taxas e impostos do Concello, con beneficios tanto para os propios veciños
e  veciñas  como  para  a  administración  municipal,  que  veu  incrementado  o  índice  de
efectividade na recadación.

Desde entón,  os  feneses  e  fenesas poden pagar  os  seus tributos  na  meirande parte  de
oficinas  bancarias de Fene,  poden facer  uso da plataforma de pago por  internet,  reciben
información e avisos personalizados a través do seu correo electrónico ou do teléfono móbil e
teñen á súa disposición unha ampla plantilla de persoal adscrito á Deputación Provincial da
Coruña e ao Concello de Fene para resolver todas cantas dúbidas e atrancos podan atopar no
pago das súas taxas e impostos.

En  definitiva,  foron  moitas  as  vantaxes  que  a  delegación  deste  servizo  na  Deputación
Provincial da Coruña lle reportou ao Concello de Fene, pero tamén había algún inconvinte,
fundamentalmente a eliminación da posibilidade de pagar os tributos en metálico na Casa do
Concello,  como  viñan  facendo  unha  parte  dos  veciños  e  veciñas  e,  a  priori,  tamén  a
eliminación do servizo de información tributaria na Casa Consitorial, tendo que desplazarse ás
oficinas da Deputación en Narón ou Betanzos os cidadáns/ás que desexaban recibir  unha
atención personalizada.

Para  minimizar  ao  máximo  estes  inconvintes,  os  anteriores  gobernos  de  Fene  e  da
Deputación  Provincial  da  Coruña  pactaron  que  a  cambio  da  delegación  da  recadación
municipal  na  entidade  provincial,  esta  habilitaba  na  Casa  do  Concello  un  servizo  de
información  tributaria  con  persoal  da  Deputación,  que  estaría  a  disposición  de  todos  os
veciños e veciñas dous días por semana (martes e xoves) en períodos de cobro e un día á
semana (xoves) fóra destes períodos. 

Un servizo de información que veu funcionando así, con total normalidade e cun importante
número de usuarios, desde a delegación da recadación por parte do Concello de Fene ata que
recentemente se fixo cargo das súas funcións o novo Goberno Provincial do Partido Popular. 

Sen a que a día de hoxe saibamos aínda as causas polas que este servizo foi suprimido, o
certo é que son moitos os veciños e veciñas de Fene que, especialmente nestes días de
período de cobro voluntario, se achegan á Casa do Concello a resolver múltiples dúbidas ou
corrixir erros nos seus datos sen que ninguén da Deputación Provincial os poda atender. No
seu defecto, fano con moi boa vontade as funcionarias municipais dos servizos económicos,
pero sen ter capacidade de resolución directa, posto que o servizo está, como queda dito,
delegado na Deputación Provincial da Coruña.

Por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Fene
presenta a seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
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A Corporación Municipal de Fene acorda solicitarlle á Deputación da Coruña que restitúa de
xeito inmediato o servizo de información de recadación provincial na Casa do Concello de
Fene, nos mesmos termos nos que se viña prestando no anterior mandato municipal.

Fene, 21 de novembro de 2011
IVÁN PUENTES RIVERA
Voceiro do G. M. do PSdeG PSOE”

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data
23 de novembro de 2011, que copiado di:

“Solicitarlle á Deputación da Coruña que restitúa de xeito inmediato o servizo de información
de recadación provincial na Casa do Concello de Fene, nos mesmos termos nos que se viña
prestando no anterior mandato municipal.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que no anterior mandato municipal a Corporación de Fene por maioría
decidiu delegar na Deputación Provincial da Coruña a recadación dos tributos coincidindo co
remate  do  contrato  cunha  empresa  privada  que  viña  facendo  estes  traballos,  di  que  xa
manifestou no seu día que o servizo tiña unha serie de vantaxes, que a Deputación presta
este servizo a moitos Concellos da provincia, que se podían facer os pagamentos a través de
internet ou dos caixeiros automáticos, que o Concello deixaba de ter a necesidade de renovar
a contratación do servizo, que o nivel de recadación da Deputación era semellante ao que o
Concello viña recadando co anterior sistema.

Neste  momento  auséntase  da  sesión  o  concelleiro  don  Juventino  José  Trigo  Rey e
incorpóranse, a concelleira dona Rita María Couto Seijido e o concelleiro don Justo Martínez
Ardá.

Prosegue o concelleiro Iván Puentes Rivera dicindo que a delegación tiña coma desvantaxe
que xa non se ían facer cobranzas ás parroquias, que xa viña tendo poucos usuarios, e que
non se puidesen cobrar en efectivo na Casa do Concello, tendo que acudir a unha entidade
bancaria para facer o pagamento. Di que estes inconvenientes se compensaron pactando coa
Deputación a presenza de persoal seu que axudasen na xestión aos veciños e veciñas de
Fene e pensa que así funcionou normalmente ata hai uns meses, coincidindo coa toma de
posesión do novo goberno da Deputación Provincial da Coruña, que ata daquela o persoal da
Deputación estaba dous ou un día na Casa do Concello, segundo estivera aberto o período de
cobranza ou non,  para prestar  o dito servizo.  Di  que os veciños seguen a vir  á Casa do
Concello, que non todo o mundo ten acceso a internet para resolver determinados problemas
sen  ter  que  ir  as  oficinas  de  recadación  da  Deputación,  que  os  funcionarios  da  Área
económica  atenden,  na  medida  das  súas  posibilidades  a  estes  veciños,  sendo  esta
competencia propia da Deputación. 

Neste momento incorpórase á sesión o concelleiro don Juventino José Trigo Rey.

Prosegue a dicir o concelleiro don Iván Puentes Rivera que a moción pide que se restitúa este
servizo segundo o acordado no seu día coa Deputación Provincial da Coruña. Di que o PP vai
dicir o que se lle dixo na Comisión Informativa que é que o acordado coa Deputación era para
o primeiro ano, pero el di que non é certo, que non foi o pactado.
 
A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que xa sabían que isto ía pasar, que o seu grupo votou en contra no
Pleno de novembro de dous mil nove xustificando que a delegación era o xeito máis caro de
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facer  a  recadación,  que  había  outras  fórmulas  diferentes,  que  nunca  se  presentaron  os
números dunha e doutra forma de xestión, que dixeron que esta forma de xestión non ía ser
boa por varias razóns, que a súa máxima era a atencións aos veciños e veciñas de Fene cun
servizo eficaz, eficiente e próxima aos cidadáns, que agora se ve perfectamente que a parte
que se viña prestando no Concello, por parte de persoal da Deputación, desprazados dous
días á semana nos períodos de cobranza e un día á semana o resto do ano, desapareceu xa
a principios deste ano por tres conceptos, na xestión, na inspección e na recadación voluntaria
e executiva no IVTM, no IAE e no IBI, sendo os demais tarefa do Concello coma a recollida de
lixo ou o cemiterio municipal onde a xestión e inspección é municipal e a recadación se pasou
á Diputación Provincial dándolle o 5% dos ingresos, que cualifica coma regalo, que xa dixeron
no seu momento que hai ordenanzas que non teñen dificultade de xestión, de inspección e
moito menos de recadación, xa que o 100% pagan os vados ou os cemiterios. Di que dende o
seu punto de vista esta de acordo en que se manteña esa presenza do persoal da Deputación
para resolver todas as dúbidas e problemas de xestión que teña á xente pero di que non é
menos certo que as bases que aprobaron naquel Pleno PSOE e PP non se recolle en ningún
lado que se manteña ese persoal no Concello, polo tanto é un fraude na práctica, que non se
reclamou que houbera presenza técnica no Concello, que outros Concellos conseguiron que
nas súas dependencias se instalase unha oficina de recadación provincial, coma é o caso de
Betanzos ou Narón. Di que non hai tantos anos que este Concello non tiña unha Intervención
e unha Tesourería de habilitación estatal  coma sucede hoxe en día,  que no Concello hai
persoal técnico dabondo, que hai un técnico de xestión e cun pequeno reforzo administrativo
perfectamente se poderían cobrar todos eses impostos, que o seu grupo formulou ese debate
e desafortunadamente o perderon, que redundaría nunha xestión moito máis eficiente coa
xestión e inspección destes tributos, agás o IAE e o IBI, que presenta unhas complexidades
maiores  para  o  Concello,  delegando só  á  Deputación  Provincial  o  servizo  de  recadación
executiva, a pesar de que cobra o 75% do recadado, por ter esta unha maior capacidade de
cobranza. Di que de todos os xeitos van votar a favor da moción porque si queren que haxa
presenza de persoal da Deputación no Concello.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que todos os recortes de servizos nunca son bos e que non
sería mala idea o formulado polo BNG de reforzar o persoal e poder optar a prestar o servizo
con medios  propios,  di  que  aproveitando o cambio  de persoal  de oficinas que se está a
producir estes días, se podía crear un servizo de recadación. Di que vai votar a favor da
moción.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que o PP votou a favor naquel Pleno respecto da proposición do
PSOE para a xestión do cobro de determinados tributos, di que votaron a favor, que no último
goberno do BNG se formulou esta proposición e non foi admitida, que se formulou durante o
goberno do PSOE e do BNG e tampouco se admitiu, e que por último o PSOE a formulou
máis tarde e a apoiaron. Di que sen entrar a debate di que o sistema de recadación que había
a  través  dunha  empresa  privada  era  totalmente  deficitario,  que  a  Deputación  adianta  a
recadación total a todos os Concellos. Respecto da moción do PSOE di que comeza cun
descoñecemento impropio de quen tivo a responsabilidade de goberno anterior ao dicir que se
elimina a posibilidade de pagamento dos tributos na Casa do Concello, di que isto non foi
nunca así, que o que se facilitaba aos veciños era unha carta de pagamento, pero nunca se
recolleron aquí os cartos. 

A continuación intervén o concelleiro  Iván Puentes Rivera para dicir  que si  se recadaban
cartos na Casa do Concello, cousa que tamén afirma o concelleiro Manuel Polo Gundín e a
concelleira María Carmen Martínez Rodríguez.
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Prosegue a concelleira Rocía Aurora Bertoa Puente dicindo que o persoal da Deputación que
viña ao Concello non ven dende maio, coincidindo coas eleccións municipais e non coa toma
de posesión do goberno provincial. Di que esta moción foi tratada cos servizos económicos do
Concello e que son eles os que manifestan que aquí non se recadaban cartos directamente,
que se facilitaban cartas de pagamento, que á Deputación lle interesaba mandar unha persoa
ao  Concello  para  solventar  as  múltiples  incidencias  do  volcado  de  datos  do  Concello  á
Deputación, que os servizos de recadación municipais son os mesmos que cando se adoptou
este  acordo  de  cesión  da  recadación  e  que  colaboraron  co  persoal  da  Deputación  para
solventar  aquelas incidencias que correspondía esclarecer ao Concello,  concretamente do
Servizo  de Recadación,  que son os  que teñen acceso á  información dos padróns fiscais
municipais.  Di  que  recorda  que o  que  se  cedeu foi  a  xestión  do  cobro,  nunca a  xestión
tributaria, que a Deputación non pode tramitar as altas, baixas ou modificacións censales que
segue a ser competencia do Concello. Dille ao concelleiro Iván Puentes Rivera que non sabe
porque foi suprimido a presenza de persoal da Deputación, que menciona un compromiso
acadado  coa  Deputación  pero  que  o  Convenio  non  prevé  que  teña  que  estar  presente
ningunha persoa da Deputación e que, en todo caso, foi quen de poñelo, no seu día, por
escrito no devandito Convenio e así podelo reclamar por escrito e axeitadamente. Dille ao
concelleiro Iván Puentes Rivera que sempre fixo as cousas de palabra.

Prosegue a dicir a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente que na moción se fala da boa
vontade  dos  funcionarios  do  servizos  económicos  do  Concello  e  di  que  sabe  da  súa
profesionalidade, da súa capacidade e que teñen boa vontade, pero repite que só se cedeu a
xestión  do  cobro  e  non  a  xestión  tributaria  polo  que  lles  corresponde,  dentro  das  súas
funcións, facer estes trámites. A moción tamén di que os funcionarios non teñen a capacidade
de resolución directa, ao que responde que os funcionarios non teñen esa capacidade, que
teñen a capacidade de informar, que a capacidade de resolución é da Alcaldía, non sendo
precisos os servizos da Deputación. Que dende os servizos municipais tamén se lle dixo que
os veciños están totalmente cubertos respecto do servizo e que non hai ningún problema e
non reciben ningunha queixa.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o acordo de cesión á Deputación foi positivo, que coma todo acordo
se  pode  mellorar  e  que  si  o  grupo  de  goberno  considera  que  a  parte  non  delegada  na
Deputación hai que delegala o seu grupo non terá ningún problema en tratar ese asunto, que
a delegación feita  no seu día se fixo seguindo os  consellos  dos servizos económicos do
Concello.  En  canto  as  manifestacións  da  concelleira  Rocío  Aurora  Bertoa  Puente  que  o
acusan de descoñecemento do funcionamento do Concello cando foi alcalde di que algo se lle
puido escapar pero non o descoñecemento absoluto do funcionamento do Concello, e di que
neste Concello, os veciños e veciñas pagaban en metálico os impostos e taxas municipais.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez  concedido,  manifesta  que  os  veciños  non  facían  pagamentos  directos  ás  arcas
municipais, que ao mellor á recadación a facía a empresa privada que tiña encomendada a
xestión.

A continuación  pide  o  uso da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen unha vez
concedido, manifesta que entón os veciños si pagaban na Casa do Concello coma dixera el,
que lle pagaban á empresa privada que era a encargada da recadación, coma agora non se
lle paga directamente ao Concello, se non que se lle paga á Deputación Provincial da Coruña.
Prosegue a dicir que é mentira que a persoa que viña da Deputación levaba un ano sen vir
pola Casa do Concello, di que el persoalmente domiciliou o seu recibo de rodaxe con esta
persoa no mes de maio, pouco antes das eleccións municipais, polo que di que é falso que un
ano sen vir.  Respecto do Convenio  asinado no seu día  di  que pode compartir  que sería
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mellorable se recollera este compromiso por escrito, que coma dixo o voceiro do BNG, que a
vontade do Concello foi crear unha oficina de recadación igual que hai en Narón, Ferrol ou
Betanzos e ter o servizo completo, que dende a Deputación se lles dixo que Betanzos por
exemplo é cabeceira de comarca e que non ten outro servizo preto, que Fene, aínda tendo
quince mil habitantes, ten cerca Ferrol ou Narón e que non podían asumir crear unha terceira
oficina na comarca, polo que propuxeron adoptar unha solución intermedia que era desprazar
a  persoal  provincial  dalgunha  destas  oficinas  dous  días  á  semana,  o  que  lles  pareceu
razoable, ao igual que hai outros departamentos do Concello que tamén teñen atención ao
público só dou días e prestan un servizo totalmente correcto, polo que recoñecendo que sería
mellor que constase por escrito no convenio, o certo é que o servizo se estaba prestando, que
aínda que a voceira do PP dixo que facía todo de palabra, di que cando gobernou o PSOE os
veciños de Fene tiñan o servizo na Casa do Concello e agora que goberna o PP en Fene e na
Deputación o servizo non o hai, polo que insta ao actual goberno a que inste á súa vez a
Deputación Provincial para que se restitúa o servizo, que o que se debate nesta moción é si
se quere que se siga a prestar este servizo en Fene ou non.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que lle sorprende que non saiban os demais partidos o que se fixo hai
uns anos. Di  que a voceira do PP dixo que o servizo era totalmente deficitario cando se
prestaba  a  través  da  empresa  privada  polo  que  roga  que  lle  facilite  os  números  que  o
demostran, di que o que sabe é que o 5% do recadado se lle entrega á Deputación e supón
máis de cento noventa mil euros, que cos números se pode facer comparacións da xestión
realizada, cousa que non se fixo cando se adoptou a cesión á Deputación Provincial, que o
que si se pode dicir é que hoxe non hai ningún tipo de atención do servizo no Concello.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que quere puntualizar respecto de si se facían pagamentos na
Casa do Concello ou non e afirma que ela mesma ten pagado distintos impostos no Concello
ata fai dous anos.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, dille ao voceiro do BNG que pensa que os datos que pide xa os debe saber,
xa que formaba parte do goberno, coma delegado da Comisión de Facenda e concelleiro de
Promoción Económica. Respecto da moción di que nesta se di que había un compromiso e tal
compromiso non está recollido por escrito, polo que non se pode esixir que se cumpra algo
que non se recolle, que a día de hoxe non se ten recibido ningunha queixa de ningún veciño,
que as persoas que están a traballar no Servizo de Recadación, cumprindo as súas funcións,
que son dar información e tramitar altas, baixas e modificacións están atendendo aos veciños
sen ningún problema.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  da  Comisión
Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 23 de novembro de 2011, obténdose
o seguinte resultado:

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

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

Abstencións: ningún
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Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Solicitarlle  á  Deputación  da  Coruña  que  restitúa  de  xeito  inmediato  o  servizo  de
información  de  recadación  provincial  na  Casa  do  Concello  de  Fene,  nos  mesmos
termos nos que se viña prestando no anterior mandato municipal.

7. Aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía de representantes en distintos órganos
colexiados

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 25 de novembro de 2011, que copiado di:

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

1. Representante/s no consello escolar de centros de ensino público:

E.E.I. Limodre: Dona María del Carmen Martínez Rodríguez”

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 28 de novembro de 2011, que copiada literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Asunto: proposta de representantes en distintos órganos colexiados

O pasado día 11 de xuño do 2011 constituíuse a Corporación municipal do Concello de Fene
xurdida das eleccións municipais celebradas o 22 de maio do 2011. 

Corresponde segundo o artigo 38 do Real  Decreto 2568/1986,  do 28 de novembro (BOE
número 305 do 22 de decembro do 1986) nomear representantes da Corporación en órganos
colexiados, que sexan da competencia do Pleno.

Logo do que antecede proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

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

1. Representante/s no consello escolar de centros de ensino público:

E.E.I. Limodre: Dona María del Carmen Martínez Rodríguez

Fene, 28 de novembro de 2011
O alcalde
Gumersindo Pedro Galego Feal”

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

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

1. Representante/s no consello escolar de centros de ensino público:
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E.E.I. Limodre: Dona María del Carmen Martínez Rodríguez

8. Aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía relativa ao cambio de horario da vindeira
sesión ordinaria do Concello Pleno

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 28 de novembro de 2011, que copiada literalmente di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Asunto: determinación do cambio de horario da sesión ordinaria do Pleno do mes de xaneiro
de 2012.

O día 11 de xuño do 2011 constituíuse a Corporación municipal do Concello de Fene xurdida
das eleccións municipais celebradas o 22 de maio do 2011.

O  día  4  de  xullo  de  2011  tivo  lugar  a  sesión  organizativa  da  Corporación  municipal  do
Concello de Fene para a lexislatura 2011 – 2015, na que se estableceu:

“As sesións ordinarias do Pleno da Corporación do Concello de Fene terán carácter mensual,
celebrándose as sesións o primeiro xoves de cada mes ás 18:00 horas. No suposto de que o
día prefixado fose festivo ou inhábil, celebrarase a sesión co mesmo carácter de ordinaria o
seguinte xoves hábil.”

Polo tanto, corresponde celebrar sesión ordinaria do Pleno o vindeiro día 5 de xaneiro de 2012
ás 18:00, día no que tamén se realiza a cabalgata de reis, que coma ven sendo habitual,
remata  no  salón  de  Plenos  do  Concello,  coincidindo  neste  caso  ambos  actos,  polo  que
semella máis conveniente cambiar o horario da sesión plenaria que a tradicional cabalgata de
reis.

O artigo 46.2 a da da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do réxime local (BOE
núm. 80, do 03-04-1985) e artigo 210.2 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local
de Galicia (DOG núm. 149, de 5 de agosto) establecen que o Pleno da Corporación celebrará
sesión ordinaria como mínimo cada dous meses e o artigo 24 do Regulamento orgánico do
Concello de Fene ( B.O.P. da Coruña núm. 156 do 8 de xullo do 2008) establece que o Pleno
celebrará sesión ordinaria coa periodicidade que estableza o Pleno da Corporación e que na
sesión  extraordinaria  que  se  convocará  dentro  dos  trinta  días  seguintes  ó  da  sesión
constitutiva da Corporación, a proposta do Alcalde/sa, o Pleno acordará o día e a hora na que
se celebraran as sesións ordinarias, en primeira convocatoria e dous días despois, á mesma
hora, en segunda. 

Logo de ver  canto antecede,  no exercicio das competencias que me atribúe a lexislación
vixente, propoño que o Pleno adopte o seguinte acordo:

Que a vindeira  sesión ordinaria correspondente ao mes de xaneiro  de 2012 do Pleno da
Corporación do Concello de Fene, se celebre o vindeiro día 5 de xaneiro de 2012 as 12:00
horas.

Fene, 28 de novembro de 2011
O alcalde
Gumersindo Pedro Galego Feal”
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De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que aínda que deron o seu consentimento na xunta de voceiros para
facer o Pleno as 12:00 horas quere solicitar, polo que pide desculpas por ter que facelo no
Pleno, que se cambie a sesión as 11:00 horas para poder facilitar a asistencia dun membro do
seu grupo político.

Ao non haber debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación da emenda do
grupo municipal do PSOE á proposta da Alcaldía de data 28 de novembro de 2011, sendo
aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación a proposta da Alcaldía queda redactado coma segue:

Que a vindeira  sesión ordinaria correspondente ao mes de xaneiro  de 2012 do Pleno da
Corporación do Concello de Fene, se celebre o vindeiro día 5 de xaneiro de 2012 as 11:00
horas.

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

Que a vindeira sesión ordinaria correspondente ao mes de xaneiro de 2012 do Pleno da
Corporación do Concello de Fene, se celebre o vindeiro día 5 de xaneiro de 2012 as
11:00 horas.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 923/2011 de 24 de outubro
ata o número 988/2011 de 14 de novembro de 2011

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número  923/2011 de 24 de
outubro ata o número  988/2011 de 14 de novembro de 2011, manifestando o alcalde que
estiveron  a  disposición  dos  distintos  grupos  municipais  na  Secretaría  do  Concello,  e  así
consta no expediente.

2. Mocións

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o grupo municipal do PSOE presentou unha moción en relación co
estado  no  que  se  atopa  o  pavimento  da  avenida  do  Mar  de  San  Valentín,  motivando  a
urxencia da moción polo complicado estado da devandita avenida para poder transitar, tanto a
pé coma en vehículo, situación que se ven arrastrando dende hai un par de meses. Di que o
seu grupo presentou a moción para podela debater na Comisión de Urbanismo pero ao non
celebrarse sesión ordinaria por terse celebrado sesión extraordinaria, sesión na que non foi
incluída e que por ter este carácter os grupos non poden introducir mocións na orde do día, e
por isto a presentan aquí para o seu debate.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que esta situación se está a producir  dende hai  tempo e que a
moción puido ser presentada hai tempo para o seu debate ordinario, que non se debateu na
Comisión por ser  unha Comisión extraordinaria  e nestas non se poder introducir  mocións
urxentes, que o seu grupo vai votar a favor da urxencia.
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A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que é un tema recorrente que van apoiar, que non é culpa do PSOE que
a comisión fora extraordinaria en vez de ordinaria.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que dadas as circunstancias de non poder tratar a moción na
Comisión, vai votar a favor.

Rematado o debate,   a Presidencia somete a votación ordinaria a urxencia deste asunto co
resultado  de  que  en  votación  ordinaria  e  por  unanimidade  dos  concelleiros  presentes
acórdase a súa inclusión na orde do día.

Logo de ver a moción do PSOE de data 21 de novembro de 2011, que copiada literalmente di:

“O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ó abeiro do disposto na lexislación vixente, en relación
co  ESTADO  NO  QUE  SE  ATOPA  O  PAVIMENTO  DA  AVENIDA  DO  MAR  DE  SAN
VALENTÍN, presenta para o seu debate e votación a seguinte moción ó Pleno do Concello de
Fene:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dende  hai  meses  no  termo  municipal  de  Fene  véñense  desenvolvendo  as  obras  de
construcción  do  colector  da  banda  Sur  da  Ría  de  Ferrol,  que  nos  permitirá,  unha  vez
concluído,  lograr unha das grandes metas e necesidades da nosa comarca, a depuración
integral da Ría.

É obvio que as obras públicas sempre levan implícitos inconvintes para os veciños e veciñas,
especialmente obras coma esta que implican a apertura de zanxas en numerosos viais de
Fene, pero tamén é obvio que estes inconvintes deben ser proporcionais e racionais.

As obras realizadas hai uns meses na estrada da Palma en Barallobre e Maniños xa non foron
todo o áxiles e dilixentes que debían ter sido, pero o acontecido últimamente na Avenida do
Mar de San Valentín rebasa todos os límites do racional,  o razonable e o tolerable polos
veciños e veciñas.

Que haxa que levantar ou cortar incluso a estrada para a construcción do colector é lóxico,
pero que dous meses despois de ter realizado estas obras o firme dunha rúa principal como
esta siga sen se repoñer e sumando cada día máis baches de proporcións descomunais é
absolutamente intolerable.

O estado actual da Avenida do Mar implica inconvintes para os automóbiles e, sobre todo,
para os numerosos veciños e veciñas que transitan a pé pola zona. É obvio o difícil e perigoso
que resulta camiñar ou cruzar por unha rúa nestas condicións, con firme irregular, sen pasos
de peóns e cos mencionados socavóns.

O problema de seguridade é máis grave se temos en conta que a Avenida do Mar é a rúa que
serve de acceso ao Colexio Público da Xunqueira, ao Pabilón Polideportivo Municipal ou á
zona de xogos infantís do paseo marítimo. O traslado de nenos/as en coche ao colexio para
realizar un traxecto de escasos metros, lonxe de ser unha cousa impensable é unha triste
realidade os días de choiva.

Só a boa sorte pode explicar que a día de hoxe esta situación non teña derivado máis que en
caídas de peóns con consecuencias leves e nas incomodidades xa descritas, pero o firme da
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Avenida do Mar debe ser reparado inmediatamente, porque só hay dúas palabras que podan
describir  a actual  situación, indigna e vergoñenta.  E só a pasividade e o nulo interés dun
goberno pola seguridade e o benestar dos seus veciños e veciñas pode explicar que logo de
dous meses non se teña tomado unha soa solución ao respecto.

O obra en cuestión é competencia da Xunta de Galicia, pero é deber do Goberno Municipal de
Fene tomar todas cantas medidas estean na súa man para defender os dereitos dos veciños e
veciñas de Fene e esixirlle ao Goberno de Galicia, en mans do mesmo partido político, que se
pavimente sin máis retrasos a Avenida do Mar.  

Por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Fene
presenta a seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Fene acorda:

1. Esixirlle á Xunta de Galicia o amaño inminente do pavimento da Avenida do Mar de San
Valentín, repoñendo con novo aglomerado todo o ancho do vial, non só o carril no que se
actuou.

2.  Aproveitar  a nova pavimentación para que o Goberno Municipal  de Fene xestione coa
Xunta  de  Galicia  a  substitución  das  anteriores  bandas  sonoras  da  rúa,  que  presentaban
múltiples inconvintes para os veciños e veciñas, fundamentalmente derivados do ruído que
producen ao ser pisadas polos coches, por pasos de peóns elevados que evitan igualmente o
exceso de velocidade dos vehículos por esta avenida, pero non presentan os inconvintes que
si teñen as bandas sonoras.

Fene, 21 de novembro de 2011
IVÁN PUENTES RIVERA
Voceiro do G. M. do PSdeG PSOE”

Neste momento auséntase da sesión o concelleiro Juan José Franco Casal.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que a Comisión Informativa se convocou posteriormente á entrada da
moción no rexistro  e puido ser  incluída na orde  do día  da Comisión,  incluso  sendo esta
extraordinaria. Di que a moción se presenta facéndose eco das queixas dos veciños e veciñas
de Fene, que xa foi preguntado nos últimos dous Plenos e nas últimas tres Comisións e que
se lle contestou que se van facer obras de arranxo pero non sucedeu tal. Di que saben que se
trata dunha obra que está a facer a Xunta de Galicia enmarcada nas obras que se están a
facer no conxunto de Fene, Ares e Mugardos para a construción do colector da banda sur da
ría de Ferrol que levará a rede de sumidoiros a Chanteiro para ser depurado na EDAR cando
se remate, pero tamén lle parece oportuno que o goberno municipal solicite á Xunta de Galicia
e da empresa concesionaria que poña fin a esta situación e remate coas obras. Di que as
obras sempre provocan molestias, pero estas deben ser na súa xusta medida, que as obras
do colector en San Valentín remataron hai máis de dous meses e que a empresa que fai as
obras ten a obriga de repoñer o pavimento, di que hai veciños que non poden usala vía a pé,
sobre todo os días de choiva, debido ao mal estado da calzada, que houbo caídas coma
consecuencia  do  estado  da  zona  ou  que  os  pasos  de  peóns  que  están  tapados  polos
materiais usados na obra, co que cada día que pasa o perigo se incrementa.

Neste momento incorpórase á sesión o concelleiro Juan José Franco Casal.
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Prosegue a dicir o concelleiro Iván Puentes Rivera que a moción persigue darlle o máximo
rango institucional a esta petición do Concello de Fene, que se trata dunha das vías céntricas
do Concello que usan moitos veciños.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que están de acordo coa proposta, incluso querían facer unha emenda
para que se  engada un  terceiro  punto  que diga:  “Demandar  da  Xunta  de Galicia  que as
empresas adxudicatarias sinalicen axeitadamente as obras e que repoñan os viais afectados
nas rúas Xunqueira, Peirao e Perlío, na rúa Riveira en Barallobre, no camiño do Río Castro en
Limodre  e  demais  lugares  que  se  poidan  ver  afectados”  xa  que  son  moitas  as  zonas
afectadas.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que lle parece ben e que acepta a emenda.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, manifesta que mantén a mesma liña, que son conscientes de que a
situación climatolóxica non axuda, pero que de tódolos xeitos isto non pode seguir así xa que
é totalmente intransitable. Di que vai apoiar a moción.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que na Comisión dende o primeiro día se deu información exacta de
todo o que dispoñía o goberno municipal sobre o tema, que o goberno municipal non escapou
deste tema e que sempre se enfrontou a ela con todos os inconvenientes que presenta, ogallá
que a obra xa estivera feita pero non é así. Respecto dos pasos de peóns di que xa se están
xestionando a colocación duns pasos elevados. Di que este goberno municipal non ten poder
decisorio sobre a empresa concesionaria, di que hai uns técnicos que son os que deciden
cando se pode pavimentar, que son os mesmos que lles fan unha serie de advertencias, que
son as comunicadas nas Comisións, que veñen a dicir que non se pode asfaltar nin aglomerar
por  culpa  das  condicións  atmosféricas  existentes,  que  si  se  fixeran  agora  daría  lugar  a
problemas posteriores dos que debería responder o Concello, di que entende que a situación
é moi difícil para os veciños e para todos os que circulan por esta estrada, que os técnicos din
que as medidas necesarias para San Valentín son unha boa compactación, xa que se trata
dunha zona de recheo gañada no seu día ao mar. Di que o concelleiro de obras está moi
pendente desta obra en particular e en permanente contacto coa empresa, proba diso é que
no último mes e medio se levan feito cinco rebacheos, di que son conscientes de que son
solucións parciais e que a solución definitiva é asfaltar. Tamén quere poñer de manifesto que
todos os veciños que contactaron por diversas vías con este Concello tiveron unha resposta
por parte do alcalde e do concelleiro de Obras e entenderon a situación. Di que a moción dá a
entender que a culpa é do PP, cando se trata de cuestións técnicas e non de falla de acción
política, que se veu nos xornais que o concello de Ares, gobernado polo PSOE, tamén está a
protestar pola situación. Di que o seu partido votaría a favor da moción si fora presentada
noutros termos e que hai algunha frase da moción que non poden aceptar.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que entenden que as condicións meteorolóxicas dificultan as obras, que
isto tamén lle quitou o sono moitas veces cando gobernou, di que aglomerar a avenida do Mar
non pode levar moito máis de dous días e que dende o luns pasado ata hoxe non choveu,
polo que a empresa ben puido ter feito as obras neste tempo e se está a chegar a decembro,
un mes moi inhábil na construción o que dá lugar a pensar que a situación se vai alongar no
tempo, que se pode pensar en solucións intermedias coma pavimentar en frío que melloraría
considerablemente a situación. Respecto da culpabilidade saben que a obra é da Xunta de
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Galicia e tamén entenden que o goberno municipal ten a responsabilidade de pedirlle a esta
que actúe. Di que quere recordar que cando se fixo o tramo da mesma obra na estrada da
Palma e gobernaba o PSOE,  tanto o BNG coma o PP lle  pediron constantemente que o
goberno demandase da empresa concesionaria un pavimento provisional,  que non estaba
contemplado  nun  principio,  cousa  que  foi  xestionada  e  feita  segundo  as  peticións  da
oposición, e que isto mesmo é o que se lle pide agora ao goberno municipal actual. Por último
fai referencia á frase que solicitou a voceira do grupo municipal do PP que se retirase para
aceptar a moción.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez  concedido,  manifesta  que  coa  frase  da  moción  que  comeza  e  remata  con  “E  só  a
pasividade... ...solución ao respecto.” semella que a culpa disto é do PP.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que a culpa é de quen goberna a Xunta de Galicia.

De seguido intervén o alcalde para indicar coma queda a moción, coa inclusión do punto
terceiro  proposto polo grupo municipal  do BNG e a retirada da frase do texto da moción
proposta polo grupo municipal do PP, quedando redactada coma segue:

“O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ó abeiro do disposto na lexislación vixente, en relación
co  ESTADO  NO  QUE  SE  ATOPA  O  PAVIMENTO  DA  AVENIDA  DO  MAR  DE  SAN
VALENTÍN, presenta para o seu debate e votación a seguinte moción ó Pleno do Concello de
Fene:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dende  hai  meses  no  termo  municipal  de  Fene  véñense  desenvolvendo  as  obras  de
construcción  do  colector  da  banda  Sur  da  Ría  de  Ferrol,  que  nos  permitirá,  unha  vez
concluído,  lograr unha das grandes metas e necesidades da nosa comarca, a depuración
integral da Ría.

É obvio que as obras públicas sempre levan implícitos inconvintes para os veciños e veciñas,
especialmente obras coma esta que implican a apertura de zanxas en numerosos viais de
Fene, pero tamén é obvio que estes inconvintes deben ser proporcionais e racionais.

As obras realizadas hai uns meses na estrada da Palma en Barallobre e Maniños xa non foron
todo o áxiles e dilixentes que debían ter sido, pero o acontecido últimamente na Avenida do
Mar de San Valentín rebasa todos os límites do racional,  o razonable e o tolerable polos
veciños e veciñas.

Que haxa que levantar ou cortar incluso a estrada para a construcción do colector é lóxico,
pero que dous meses despois de ter realizado estas obras o firme dunha rúa principal como
esta siga sen se repoñer e sumando cada día máis baches de proporcións descomunais é
absolutamente intolerable.

O estado actual da Avenida do Mar implica inconvintes para os automóbiles e, sobre todo,
para os numerosos veciños e veciñas que transitan a pé pola zona. É obvio o difícil e perigoso
que resulta camiñar ou cruzar por unha rúa nestas condicións, con firme irregular, sen pasos
de peóns e cos mencionados socavóns.

O problema de seguridade é máis grave se temos en conta que a Avenida do Mar é a rúa que
serve de acceso ao Colexio Público da Xunqueira, ao Pabilón Polideportivo Municipal ou á
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zona de xogos infantís do paseo marítimo. O traslado de nenos/as en coche ao colexio para
realizar un traxecto de escasos metros, lonxe de ser unha cousa impensable é unha triste
realidade os días de choiva.

Só a boa sorte pode explicar que a día de hoxe esta situación non teña derivado máis que en
caídas de peóns con consecuencias leves e nas incomodidades xa descritas, pero o firme da
Avenida do Mar debe ser reparado inmediatamente, porque só hay dúas palabras que podan
describir a actual situación, indigna e vergoñenta.

O obra en cuestión é competencia da Xunta de Galicia, pero é deber do Goberno Municipal de
Fene tomar todas cantas medidas estean na súa man para defender os dereitos dos veciños e
veciñas de Fene e esixirlle ao Goberno de Galicia, en mans do mesmo partido político, que se
pavimente sin máis retrasos a Avenida do Mar.  

Por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Fene
presenta a seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Fene acorda:

1. Esixirlle á Xunta de Galicia o amaño inminente do pavimento da Avenida do Mar de San
Valentín, repoñendo con novo aglomerado todo o ancho do vial, non só o carril no que se
actuou.

2.  Aproveitar  a nova pavimentación para que o Goberno Municipal  de Fene xestione coa
Xunta  de  Galicia  a  substitución  das  anteriores  bandas  sonoras  da  rúa,  que  presentaban
múltiples inconvintes para os veciños e veciñas, fundamentalmente derivados do ruído que
producen ao ser pisadas polos coches, por pasos de peóns elevados que evitan igualmente o
exceso de velocidade dos vehículos por esta avenida, pero non presentan os inconvintes que
si teñen as bandas sonoras.

3. Demandar da Xunta de Galicia que as empresas adxudicatarias sinalicen axeitadamente as
obras e que repoñan os viais afectados nas rúas Xunqueira, Peirao e Perlío, na rúa Riveira en
Barallobre,  no  camiño  do  Río  Castro  en  Limodre  e  demais  lugares  que  se  poidan  ver
afectados.

Fene, 21 de novembro de 2011
IVÁN PUENTES RIVERA
Voceiro do G. M. do PSdeG PSOE”

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

1. Esixirlle á Xunta de Galicia o amaño inminente do pavimento da Avenida do Mar de
San Valentín, repoñendo con novo aglomerado todo o ancho do vial, non só o carril no
que se actuou.

2. Aproveitar a nova pavimentación para que o Goberno Municipal de Fene xestione coa
Xunta de Galicia a substitución das anteriores bandas sonoras da rúa, que presentaban
múltiples inconvintes para os veciños e veciñas, fundamentalmente derivados do ruído
que producen ao ser pisadas polos coches, por pasos de peóns elevados que evitan
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igualmente o exceso de velocidade dos vehículos por esta avenida, pero non presentan
os inconvintes que si teñen as bandas sonoras.

3.  Demandar  da  Xunta  de  Galicia  que  as  empresas  adxudicatarias  sinalicen
axeitadamente as obras e que repoñan os viais afectados nas rúas Xunqueira, Peirao e
Perlío,  na rúa Riveira en Barallobre,  no camiño do Río Castro en Limodre e demais
lugares que se poidan ver afectados.

3. Rogos e preguntas

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, di que quere preguntarlle ao alcalde se están previstos máis cambios respecto ao
persoal  do  Concello  de  Fene,  algo  que  xa  lle  preguntaron  ao  concelleiro  de  persoal  na
Comisión Informativa e do que nunca se deu conta, tamén solicita información por escrito da
situación de cada un dos traballadores desprazados, das funcións que van desenvolver cada
un deles nos seus postos de traballo e as razóns deses cambios. En relación co persoal
tamén pregunta, respecto do Departamento de Cultura e Deportes, si se vai estruturar o vai
quedar só con técnicos, logo do desprazamento de todos os auxiliares administrativos ou
administrativos adscritos,  xa que sería sorprendente que un departamento coma este non
tivera ningunha persoa de administración. Tamén quere preguntar polas obras dos peiraos de
Barallobre e Maniños para saber cando se vai rematar as obras e si se vai tomar algunha
medida en relación coa seguridade da zona en relación coa iluminación, reclamada polos
usuarios das instalacións, ou cos balados de ámbalas dúas ramplas. Tamén pregunta se a
Xunta de Galicia vai retirar os escombros que se retiraron da rampla de Maniños, que se non
fose o caso, roga para que se solicite a súa retirada. Pregunta tamén pola posibilidade de
retranqueo da porta de acceso do peirao de Barallobre, tamén demandado polos usuarios, e si
se ten algún coñecemento do que vai pasar coa nave de Fondomar, si polo menos vai quedar
limpa a parcela  para podela  usar  dalgún xeito.  Pregunta  tamén se hai  algunha novidade
respecto do punto limpo,  se hai  prazos concretos de inicio das obras. Pregunta sobre os
avances respecto da segunda escola infantil de Fene. Preguntalle ao goberno municipal si se
van facer recortes nos orzamentos da cabalgata de reis deste ano, que si é así en que se van
traducir  os recortes. Pregunta se Augas de Galicia xa deu autorización para o arranxo do
camiño de acceso ao parque de Vilanova, se hai algunha novidade sobre o problema que os
usuarios do centro sociocomunitario de Fene formularon ao Pleno en relación coa dirección do
centro ou as actividades a realizar e remata respecto do Plan Concertado, pregunta como vai
repercutir en Fene este recorte, como vai impactar nos orzamentos de Fene e como se vai
facer para pagar ese servizo.

Prosegue a rogar o concelleiro Iván Puentes Rivera que se lle facilite por escrito os cambios
de persoal producidos. Roga para que nas obras da EDAR se tomen as medidas oportunas
para que na zona do camiño do Cruceiro en Maniños se solucionen os problemas que ten a
estrada  da  Armada  que  está  actualmente  cuberta  de  lama  e  coa  rede  de  sumidoiros
atascados. Roga para que no camiño do Castiñeiriño se constrúa un sumidoiro que alivie as
augas que atascan a zona, di que xa o teñen solicitado hai un tempo, tamén roga para a
limpeza da rede de sumidoiros do camiño do Castiñeiro, moi preto do anterior. Di que quere
reiterar un rogo feito no último Pleno respecto do contido das Comisións Informativas, di que
no último Pleno dixo que están satisfeitos coa información dada pola concelleira de Servizos
Sociais en Comisión e tamén respecto do concelleiro de Facenda que da conta exhaustiva da
súa  Área,  pero  tamén  é  certo  que nas  demais  Comisións  hai  unha  deriva  de  asuntos  e
información,  o  que  dá  lugar  a  unha  pasividade  que  cualifica  coma  desidia  desas  outras
Comisións.
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De seguido intervén o alcalde para dicir que respecto dos cambios previstos en persoal pensa
que  é  máis  axeitado  que  responda  o  concelleiro  de  persoal  e  respecto  dos  cambios  no
Departamento  de  Cultura  responderá  a  concelleira  delegada.  En  relación  cos  peiraos  de
Maniños e Barallobre, logo de ver a complexidade das preguntas formuladas, se lle contestará
por escrito no vindeiro Pleno. En relación co punto limpo di que foi aprobado polo Consello da
Xunta  de  Galicia  fai  catro  semanas  aproximadamente,  por  tanto  dentro  de  pouco  irá  a
licitación,  di  que  non  pode  dar  prazos  neste  momento  e  que  o  Concello  non  recibiu
comunicación  ningunha  ao  respecto.  En  relación  coa  segunda  escola  infantil  di  que  se
entrevistou co xerente do Consorcio de Benestar e lle comunicou que estaba pendente dun
trámite de afectación de Madrid que debe ser un tema orzamentario, di que sen descartar o
proxecto que fixo o goberno anterior que continúa o seu trámite, que xa se dixo que viñera
aprobado pola Xunta de Galicia, se contempla esta segunda posibilidade de traslado ao centro
do Ramo, que non é nada firme, xa que a Xunta de Galicia aínda non mandou ao técnico
correspondente  para  ver  as  instalacións  e  falar  da  posible  desafectación.  En  relación  co
permiso da Xunta de Galicia para o camiño do parque de Vilanova di que esta mesma semana
estivo en Augas de Galicia e lle dixeron que está pendente dun informe do Seprona para
poder contestar. En relación co centro sociocomunitario el mesmo lle trasladou á conselleira
as inquietudes respecto da dirección do centro e quedou en tomar cartas no asunto, pero
dende aquela non ten máis novas. Respecto do recorte do Plan Concertado e a incidencia no
orzamento di que se verá cando agora cando comecen as negociacións do novo orzamento.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro  Alejandro Dopico Rodríguez, quen unha
vez concedido, manifesta que na Comisión de Persoal respondeu a todas as preguntas que se
lle fixeron, que non se dan cambios de funcións coma no mandato do PSOE en que xente da
radio pasou ao Arquivo ou a Cultura,  que non se tratan dese tipo de cambios e si  unha
adecuación  ao  funcionamento  da  organización,  que  se  fixeron  axustes  para  reforzar
departamentos  e  reitera  que  na  Comisión  todas  as  preguntas  que  se  lle  fixeron  foron
contestadas.

De seguido intervén  o concelleiro  Iván  Puentes  Rivera  para  dicir  que na  Comisión se lle
contestaron ás preguntas pero que o que quere dicir é que se rogou en varias ocasións que se
informase previamente dos cambios e sempre son a posteriori.

A continuación o concelleiro Alejandro Dopico Rodríguez responde que non é posible estar
reunidos sempre para poder informar de todo previamente, que si foran cambios extremos si
poderían dar lugar a unha reunión e a unha explicación previa, que neste caso non se trata de
cambios extremos de xeito que un administrativo pase a ser peón, que se trata de cambios de
traballadores  administrativos  que  seguen  a  ser  administrativos,  que  non  hai  axustes  nos
horarios ou nos soldos, só nas funcións, di que de tódolos xeitos llo contestará por escrito.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que respecto da Comisión de Cultura a desidia segue tamén na
oposición,  xa  que  lle  chega  sempre  mal  a  información  desta  Comisión.  Di  que  no
Departamento de Cultura e Deportes había dous administrativos e que fai moitos meses un
dos administrativos veu para o departamento de urbanismo onde o está a facer moi ben e o
grupo de goberno están moi contento do cambio, que o servizo no Departamento de Cultura e
Deportes segue a estar cuberto cun auxiliar administrativo. En relación coa celebración da
cabalgata de reis di que dende fai tempo a cabalgata a organiza unha asociación de Fene,
que lles manifestou que o percorrido polas parroquias non é moi aconsellable, que son dous
días é moito traballo, que o grupo de goberno tomou a solución de non facelo así, de xeito que
baixarán os custes correspondentes.
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A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, rógalle ao alcalde que informe aos concelleiros e concelleiras para que poidan dar
conta nas Comisións de asuntos que logo hai volver a preguntar no Pleno, coma o da escola
infantil.

De seguido intervén o alcalde para dicir respecto da escola infantil que o que contou foi en
base a uns feitos posteriores á celebración da Comisión, que o goberno municipal non pode
dar  información que non ten,  que responde ás  preguntas segundo o que saben en cada
momento.

Prosegue a preguntar o concelleiro Manuel Polo Gundín si se fixo algunha xestión respecto da
reunión co comité de empresa de Poligal, si hai algunha previsión respecto da escritura dos
terreos de Magalofes para a realización do bombeo e do depósito de auga, que quere rogar
respecto dunha moción que foi aprobada con ningún voto en contra no Pleno de setembro en
relación con Portos de Galicia  para  que se atenda e se comecen a facer  xestións neste
sentido.  Tamén roga para que ás comisións  se leven os escritos  das entidades veciñais,
asociacións ou particulares de asuntos propios das comisións coma se facía antigamente
neste Concello e evitar así ter que ir ao rexistro a buscar estas solicitudes, xa que o caracter
das Comisións entre outras é a de ser informativas. Roga para que nas Comisións se informe
das actividades que realiza o Concello, di que concretamente houbo Comisión o luns vinte e
un e logo viron anunciado o venres vinte e cinco na páxina web e nos xornais o concurso de
escaparates,  o que cualifica coma sorpresa. Prosegue a dicir  que no ano dous mil  oito o
Concello  gastou  seis  mil  cincocentos  euros  no  alumeado  de  nadal  en  colaboración  coa
Asociación de Comerciantes que fixo unha recadación de aproximadamente cinco mil euros,
gastando en total aproximadamente uns trece mil euros, nos anos dous mil nove e dous mil
dez o Concello gastou dezanove mil trescentos euros máis o IVE, polo que pregunta polo
custe do alumeado de nadal deste ano, xa que se dixo que se ía aforrar pero sen dar ningún
dato, pregunta de que partida se paga e cantas empresas participan na subministración e
colocación  e  quen  paga  os  elevadores,  xa  que  se  viron  distintos  elevadores  polas  rúas,
incluso o que se utiliza para as podas. Tamén pregunta se é certo que dende a concellería de
Promoción  Económica  se  están  a  pedir  cartos  as  Asociacións  para  o  financiamento  das
arcadas de nadal. En relación coa acta da Xunta de Goberno Local de 17 de novembro ven
que hai unha concesión de excedencia a unha traballadora social do Concello e na Comisión
Informativa se deu conta de que non ían substituír a esta traballadora, polo que rogan que se
cubra  esta  praza,  tendo  en  conta  os  servizos  sociais  teñen  unha  labor  fundamental  de
información  e  que  neste  Concello  hai  máis  de  tres  mil  cincocentas  persoas  maiores  de
sesenta e cinco anos. Tamén pregunta pola devolución de dez mil cincocentos euros dunha
subvención á Deputación Provincial da Coruña que fóra concedida no ano dous mil nove para
saber que problema houbo ao respecto, xa que Deputación dá uns prazos moi longos para a
xustificación das subvencións.  En relación co centro da terceira  idade di  que teñen unha
resposta de novembro deste ano procedente de Presidencia da Xunta de Galicia á pregunta
do deputado do BNG, Fernando Blanco, no Parlamento galego que di que os servizos que se
prestan  neste  centro  son  os  mesmos  que  os  que  existían  antes  da  chegada  do  actual
goberno,  o  que  dá  lugar  a  preguntar  que  pasa  si  se  prestan  os  mesmos  servizos  e  o
orzamento é igual ao do ano dous mil nove, xa que en Comisión Informativa se dixo que o
Concello estaba a colaborar con algunhas actividades organizadas polo centro e tamén se
dixo que se suprimiron actividades ou o apoio á coral.

De seguido intervén o alcalde que di en relación co comité de empresa de Poligal di que se
produzo unha reunión, que a Alcaldía enviou un correo electrónico ao conselleiro de Industria
para  que  se  preocupase  por  esta  empresa  do  que  non  se  recibiu  resposta,  que  con
posterioridade tamén se interesou unha concelleira do PSOE para que se fixera unha xestión
co director xeral de Industria, que logo de ter feito se esta á espera de resposta, di que no que
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se poida axudar aos traballadores desta empresa o van facer, que naquela reunión tamén se
falara de que o comité ía presentar un borrador para levar unha moción ao Pleno pero que,
ata a data, aínda non se presentou. Respecto da previsión para facer a cesión dos terreos da
auga de Magalofes di que se vai solucionar, pero que os trámites para matricular un predio e
volver a gañar o título público son coma mínimo uns seis meses aproximadamente, polo que
roga que isto se teña en conta, di respecto do terreo no que vai ir o bombeo que non vai haber
problema ningún. Respecto da subvención devolta pensa que foi devolta a comezos de ano e
se refería aos custes dunha traballadora social por non se cumprir os prazos, que en todo
caso o consultará e lle contestará con exactitude. En relación co centro da terceira idade non
é coñecedor de que houbera recortes e que coma non é doado falar do director non hai quen
informe ao respecto.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta que quere puntualizar que na Comisión de Cultura non se dixo que
se facilitara ao centro da terceira idade a realización de actividades, se non que se dixo que se
lles informou das actividades que está a facer e organizar o Concello e que o centro lle remitiu
unha solicitude ao Concello para poder usar o pavillón de balde, que se intentou poñer en
contacto co centro para falar do asunto e non atopou o xeito de o facer.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Juan José Franco Casal, quen unha vez
concedido, responde respecto do alumeado de nadal dicindo que os datos aínda non se deron
na Comisión xa que aínda non se teñen, de tódolos xeitos pode adiantar que son dúas as
empresas o que o fan a alumado de nadal, unha empresa é de Monforte e cobrará dez mil
euros, moi por debaixo do custe dos anos pasados, di que a instalación das luces o fai unha
empresa de Fene, Xovenorte, que está a facer a instalación por dous mil euros, co cal si se
suman as dúas cifras o resultado é menos da metade do que custou o ano pasado.  En
relación ao uso de material do Concello responde que si se están a usar, que se está a facer
unha xestión na que se utilicen recursos propios e alleos que dá o resultado de abaratar o
custe da operación, que preferiu alongar o tempo da instalación e aforrar así cartos a pagar
moito máis á empresa subministradora das luces. Prosegue a dicir que si se fixo unha petición
de colaboración voluntaria ás Asociacións e que nun futuro se vai cambiar o xeito de xestión
xa que considera que o Concello non se pode facer cargo deste servizo, polo que si se pediu
a implicación das Asociacións. En relación co concurso de escaparates di que non se deu
conta na Comisión porque non estaba organizado, que se fixo a posteriori e terá un custe cero
para o Concello.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido, pregunta por respecto do asunto da empresa Poligal ao que o alcalde lle
responde que houbo aquela primeira reunión e as xestións que explicou antes. Prosegue a
concelleira María Carmen Martínez Rodríguez a preguntar o custe da cabalgata de reis. En
relación ao campo de fútbol de Os Pinares pregunta porque están as luces dos vestiarios
acendidas  cando  xa  non  queda  ninguén.  Pregunta  en  relación  co  convenio  da  auga  co
Concello  de  Mugardos  e  si  se  vai  facer  algo  en  relación  coa  empresa  que ten  residuos
contaminantes no polígono Vilar do Colo. En relación co persoal pregunta si se fala antes co
persoal, si os cambios son consensuados.

De seguido intervén o alcalde que responde en relación co convenio da auga con Mugardos di
que de momento non existe, que o que hai é unha solicitude para ver si dende o polígono Vilar
do Colo se pode abastecer a unhas casas que están en San Xoán, que o enxeñeiro municipal
e  a  empresa  Aquagest  emitiron  sendos  informes,  que  falla  que  informe  Secretaría  e
Intervención para completar o expediente, que si se aproba o expediente dará lugar a asinar
un convenio. En relación cos residuos contaminantes di que incluso á prensa ten chamado ao
Concello e o que se di é que os residuos están no Concello de Cabanas,que aquí fai dous
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anos se presentou un escrito por parte da Asociación do río Ba no que mostraba preocupación
por si podía xerar algún tipo de contaminación pero que, dende aquela, ninguén dixo nada,
que o Concello non ten competencia e tampouco se queixou ninguén.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Alejandro Dopico Rodríguez, quen unha
vez concedido, manifesta respecto do persoal que si que existe un diálogo previo co persoal
antes de proceder a ningún cambio.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, di en relación coas queixas do campo de fútbol di que é consciente de que o
traballador que leva o campo é moi disciplinado e leva perfectamente o mantemento, que
apaga as luces cando marcha, que o campo se pecha en torno ás once e media ou as doce
da noite, logo de recoller e limpar. En relación coa cabalgata lle contesta que lle dará traslado
por escrito nun ou dous días e a comparativa con anos anteriores para poder examinar o
custe.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a sesión ás 20:32 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 accidental,

Gumersindo Pedro Galego Feal Fernando Aradas García
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