
Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O 05.12.2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene, A Coruña, cando son as 18.04 h. do
05.12.2013 e  baixo  a  presidencia  do  Sr.  alcalde-presidente  don Gumersindo  Pedro  Galego Feal,
reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do concello ao obxecto de realizar sesión ordinaria.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco Casal, dona
Juana Barro Couto, don José Andrés Serantes Painceiras, don Iván Puentes Rivera, don Antón Lois
Noceda Carballo (quen se incorpora á sesión a partir do punto sexto da orde do día), dona Amalia
García Balado, dona María Carmen Silvar Canosa, don José Antonio López Rodríguez, don Juventino
José Trigo Rey, dona Rita María Couto Seijido, don Manuel Polo Gundín, dona Inés Roca Requeijo, don
Justo Martínez Ardá e dona María Carmen Martínez Rodríguez.

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

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

1. Aprobación, se procede, das actas da sesión extraordinaria urxente do 11.11.2013 e da
extraordinaria do 19.11.2013

Non habendo obxeccións, as actas quedan aprobadas.

2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía dende o número 1123/2013 á 1267/2013

Os concelleiros danse por informados.

3.  Dación  de  conta  da  remisión  de  información  do 3º  trimestre  do  exercicio  2013 en
cumprimento da Orde HAP/2105/2012, pola que se desenrolan as obrigas de subministro
de información previstas na LO 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade
financeira

Os concelleiros danse por informados.

4. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación,  se procede, da proposta
de  cambio  da  realización  das  sesións  ordinarias   de  xaneiro  do  Pleno,  da  Comisión
Informativa de  Urbanismo e Obras e da Comisión Informativa de Persoal,  Seguridade,
Servicios e Medio Ambiente

Por unanimidade dos presentes, queda incluída na orde do día a seguinte proposta da alcaldía:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Asunto: determinación do cambio de horario das vindeiras sesións ordinarias do Pleno e Comisións
Informativas.

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.
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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

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.

Esta regulación citada resulta de aplicación supletoria para outros órganos complementarios segundo o
disposto no artigo 139 ROF.

O 04.07.2011 tivo lugar a sesión organizativa da Corporación municipal do Concello de Fene para a
lexislatura 2011 – 2015, na que se estableceu que 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 h e que as comisións informativas permanentes se realizarán en diversos días na semana
anterior á da sesión plenaria.

Vistas as vindeiras datas de Nadal nas que as sesións de diversas comisións informativas coincidirían con
días inhábiles e que a sesión plenaria tería que ter lugar o 2.1.2013, considero conveniente que se varíen
as sesións ordinarias do Pleno e Comisións Informativas, propoñendo ao Pleno da Corporación a adopción
do seguinte acordo:

1. Que a vindeira sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Fene, correspondente ao
mes de xaneiro de 2014, se realice o vindeiro 09.01.2014 ás 18.00 h.

2.  Que  a  vindeira  sesión  ordinaria  da  Comisión  Informativa  de  Facenda,  Promoción  Económica,
Formación e Emprego, correspondente ao mes de decembro de 2013, se realice o 30.12.2013 ás
9.00 h.

3.Que a vindeira sesión ordinaria da Comisión Informativa de Urbanismo e Obras, correspondente ao
mes de decembro de 2013, se realice o 30.12.2013 ás 10.00 h.

4. Que a vindeira sesión ordinaria da Comisión Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio
Ambiente, correspondente ao mes de decembro de 2013, se realice o 30.12.2013 ás 11.00 h.

5. Que a vindeira sesión ordinaria da Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servizos
Sociais e Igualdade, correspondente ao mes de decembro de 2013, se realice o 3.1.2013 ás 9.00 h.

Fene, 2 de decembro de 2013
O alcalde
Gumersindo Pedro Galego Feal”

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.  Que  a  vindeira  sesión  ordinaria  do  Pleno  da  Corporación  do  Concello  de  Fene,
correspondente ao mes de xaneiro de 2014, se realice o vindeiro 09.01.2014 ás 18.00 h.

2.  Que  a  vindeira  sesión  ordinaria  da  Comisión  Informativa  de  Facenda,  Promoción
Económica,  Formación  e  Emprego,  correspondente  ao  mes  de  decembro  de  2013,  se
realice o 30.12.2013 ás 9.00 h.

3.Que  a  vindeira  sesión  ordinaria  da  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  e  Obras,
correspondente ao mes de decembro de 2013, se realice o 30.12.2013 ás 10.00 h.

4.  Que  a  vindeira  sesión  ordinaria  da  Comisión  Informativa  de  Persoal,  Seguridade,
Servicios e Medio Ambiente, correspondente ao mes de decembro de 2013, se realice o
30.12.2013 ás 11.00 h.
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5.  Que  a  vindeira  sesión  ordinaria  da  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación,
Deportes, Servizos Sociais e Igualdade, correspondente ao mes de decembro de 2013, se
realice o 3.1.2013 ás 9.00 h.

5. Aprobación, se procede,   da proposta da Alcaldía de rectificación de erros do expediente
de modificación de crédito 4/2013

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  na
Comisión  Informativa  de  Facenda,  Promoción  Económica,  Formación  e  Emprego  realizada  o
25.11.2013  favorablemente  por  2  votos  a  favor  do  grupo  do  PP  e  5  abstencións  (2  do  grupo
socialista, 2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto):

“PROPOSTA DA ALCALDIA

ASUNTO.-  RECTIFICACION  DE  ERROS  EXPEDIENTE   MODIFICATIVO  DE  CRÉDITO,  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO Nº 4/2013 .

Logo de ver o acordo adoptado polo Pleno en sesión celebrada o  relativo á aprobación inicial do
expediente de crédito extraordinario nº 4/2013 ( punto segundo).

Logo de advertirse o erro material  existente na asignación do  código  B5, ó proxecto de gasto da
aplicación  orzamentaria  165/76200  denominado  obras  de  reforma  da  eficiencia  enerxética  nos
alumeados públicos de Cabañas e Fene, posto que  foi asignado un código que xa  fora aprobado  a
outro  proxecto  de  gasto  con  finanzamento  afectado,  en   concreto,  o  proxecto  denominado
“Programa de peques a  maiores, compartindo espazos. Exercicio 2013”.

Considerando que segundo o establecido na Instrucción de Contabilidade da Administración Local,
regla 43  todo proxecto de gasto estará identificado  por un código único e invariable ó  longo da súa
vida,   polo que non é posible a  asignación do mesmo código a  varios proxectos de gasto con
finanzamento afectado.

Considerando que segundo o art. 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro “ Las Administraciones
públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”, esta Alcaldía
PROPON:

1º Rectificar o erro material  existente no acordo adoptado polo Pleno en sesión de 12/08/2011
relativo á aprobacion inicial do expediente de crédito  extraordinario nº 4/2013 de modo que onde di:
 
“1º.  Aprobar  o  expediente  nº  04/2013  de  créditos  extraordinarios   financiados  con  baixas  por
anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  64648,21  €  de  conformidade  co   previsto  no
TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE
(€)

171/B2/61900 Parques e xardíns. Proxecto obras obradoiro de emprego
“Ares-Fene”

34761.75 €

453/B4/61900 Estradas.  Proxecto  de  “Vias  de  acceso  no  polígono
industrial vilar do Colo”

6356.93 €

165/B5/76200 Alumeado  público.  Transferencias  a  concellos:  proxecto
de  reforma  da  eficiencia  enerxética  nos  alumeados
públicos de Cabañas e Fene

13611.76 €

453/B3/61900 Estradas.  Obras  programa   mellora  de  camiños  de
titularidade municipal 2013-2014

9917.74 €
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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 64648,21 EUROS.

Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos das  seguintes
partidas, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo concertado co Banco de Crédito Local
no exercicio 2005 por importe de 700.000,00 euros e  cambio de finalidade do préstamo concertado
co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACIO
N ANTERIOR

DISMINUCIO
N

CREDITO
DEFINITIVO

Breve
explicació
n  da
baixa  na
consignac
ión  sen
perturbaci
ón  dos
servizos

CODIGO DENOMINACI
ON

453/76/60901 Estradas.
Obras  POS
2007

54896.17 54896.17 0.00 Finalizació
n  do
gasto

453/1h/60104 Estradas.
Obras  POS
2010

64177.19 9752.04 54425.15 Finalizació
n  do
gasto

O importe total da modificación proposta ascende a 64648.21 €.

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do acordo
polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade dos créditos concertados co Banco de Crédito
Local  no exercicio 2005 por importe de 700000,00 € e cambio de finalidade do crédito concertado co
BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €.”

Debe dicir:

1º.  Aprobar  o  expediente  nº  04/2013  de  créditos  extraordinarios   financiados  con  baixas  por
anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  64648,21  €  de  conformidade  co   previsto  no
TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE
(€)

171/B2/61900 Parques e xardíns. Proxecto obras obradoiro de emprego
“Ares-Fene”

34761.75 €

453/B4/61900 Estradas.  Proxecto  de  “Vias  de  acceso  no  polígono
industrial vilar do Colo”

6356.93 €

165/b5/76200 Alumeado  público.  Transferencias  a  concellos:  proxecto
de  reforma  da  eficiencia  enerxética  nos  alumeados
públicos de Cabañas e Fene

13611.76 €

453/B3/61900 Estradas.  Obras  programa   mellora  de  camiños  de
titularidade municipal 2013-2014

9917.74 €

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 64648,21 EUROS.

Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos das  seguintes
partidas, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo concertado co Banco de Crédito Local
no exercicio 2005 por importe de 700.000,00 euros e  cambio de finalidade do préstamo concertado
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co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACIO
N ANTERIOR

DISMINUCIO
N

CREDITO
DEFINITIVO

Breve
explicació
n  da
baixa  na
consignac
ión  sen
perturbaci
ón  dos
servizos

CODIGO DENOMINACI
ON

453/76/60901 Estradas.
Obras  POS
2007

54896.17 54896.17 0.00 Finalizació
n  do
gasto

453/1h/60104 Estradas.
Obras  POS
2010

64177.19 9752.04 54425.15 Finalizació
n  do
gasto

O importe total da modificación proposta ascende a 64648.21 €.

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do acordo
polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade dos créditos concertados co Banco de Crédito
Local  no exercicio 2005 por importe de 700000,00 € e cambio de finalidade do crédito concertado co
BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €.”

Fene, a 20 de novembro de 2013.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego Feal.”

Por parte da alcaldía preséntase a seguinte emenda ao ditame da comisión informativa:

“PROPOSTA DE EMENDA DA ALCALDÍA

Posteriormente á   redacción da proposta da alcaldía de 20 de novembro de  rectificación de erro
material   detectado no expediente de crédito extraordinario nº 4/2013,  por parte da Intervención
municipal emítese informe de 27 de novembro na que se advirte da existencia dun erro aritmético no
citado expediente.

Por este motivo, proponse a seguinte emenda á proposta da alcaldía de 20.11.2013, quedando a
proposta redactada como segue:

1º Rectificar os erros materiales e aritméticos  existentes no acordo adoptado polo Pleno en sesión
de 11/11/2013 relativo á aprobacion inicial do expediente de crédito  extraordinario nº 4/2013 de
modo que onde di:
 
“1º.  Aprobar  o  expediente  nº  04/2013  de  créditos  extraordinarios   financiados  con  baixas  por
anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  64648,21  €  de  conformidade  co   previsto  no
TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE
(€)

171/B2/61900 Parques e xardíns. Proxecto obras obradoiro de emprego
“Ares-Fene”

34761.75 €

453/B4/61900 Estradas.  Proxecto  de  “Vias  de  acceso  no  polígono
industrial vilar do Colo”

6356.93 €

165/B5/76200 Alumeado  público.  Transferencias  a  concellos:  proxecto
de  reforma  da  eficiencia  enerxética  nos  alumeados

13611.76 €
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públicos de Cabañas e Fene

453/B3/61900 Estradas.  Obras  programa   mellora  de  camiños  de
titularidade municipal 2013-2014

9917.74 €

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 64648,21 EUROS.

Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos das  seguintes
partidas, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo concertado co Banco de Crédito Local
no exercicio 2005 por importe de 700.000,00 euros e  cambio de finalidade do préstamo concertado
co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACIO
N ANTERIOR

DISMINUCIO
N

CREDITO
DEFINITIVO

Breve
explicació
n  da
baixa  na
consignac
ión  sen
perturbaci
ón  dos
servizos

CODIGO DENOMINACI
ON

453/76/60901 Estradas.
Obras  POS
2007

54896.17 54896.17 0.00 Finalizació
n  do
gasto

453/1h/60104 Estradas.
Obras  POS
2010

64177.19 9752.04 54425.15 Finalizació
n  do
gasto

O importe total da modificación proposta ascende a 64648.21 €.

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do acordo
polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade dos créditos concertados co Banco de Crédito
Local  no exercicio 2005 por importe de 700000,00 € e cambio de finalidade do crédito concertado co
BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €.”

Debe dicir:

1º.  Aprobar  o  expediente  nº  04/2013  de  créditos  extraordinarios   financiados  con  baixas  por
anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  64648,21  €  de  conformidade  co   previsto  no
TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE
(€)

171/B2/61900 Parques e xardíns. Proxecto obras obradoiro de emprego
“Ares-Fene”

34761.75 €

453/B4/61900 Estradas.  Proxecto  de  “Vias  de  acceso  no  polígono
industrial vilar do Colo”

6356.93 €

165/b5/76200 Alumeado  público.  Transferencias  a  concellos:  proxecto
de  reforma  da  eficiencia  enerxética  nos  alumeados
públicos de Cabañas e Fene

13611.76 €

453/B3/61900 Estradas.  Obras  programa   mellora  de  camiños  de
titularidade municipal 2013-2014

9917.77 €

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 64648,21 EUROS.
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Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos das  seguintes
partidas, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo concertado co Banco de Crédito Local
no exercicio 2005 por importe de 700.000,00 euros e  cambio de finalidade do préstamo concertado
co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACIO
N ANTERIOR

DISMINUCIO
N

CREDITO
DEFINITIVO

Breve
explicació
n  da
baixa  na
consignac
ión  sen
perturbaci
ón  dos
servizos

CODIGO DENOMINACI
ON

453/76/60901 Estradas.
Obras  POS
2007

54896.17 54896.17 0.00 Finalizació
n  do
gasto

453/1h/60104 Estradas.
Obras  POS
2010

64177.19 9752.04 54425.15 Finalizació
n  do
gasto

O importe total da modificación proposta ascende a 64648.21 €.

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do acordo
polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade dos créditos concertados co Banco de Crédito
Local  no exercicio 2005 por importe de 700000,00 € e cambio de finalidade do crédito concertado co
BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €.”

Fene, a 27 de novembro de 2013.
O Alcalde
Gumersindo P. Galego Feal”

Abre o debate o concelleiro delegado de facenda, don Juan José Franco Casal, que di que se trata de
solventar un erro técnico, do que se deu conta na comisión informativa, que non afecta ao contido do
expediente.

Seguidamente intervén o alcalde que di que logo da comisión detectouse outro erro que consta na
proposta de emenda da alcaldía  de  xeito que se  corrixe un erro  de  suma nunha cantidade por
importe de 3 céntimos.

Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a
favor do grupo do PP e 10 abstencións (4 do grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do
grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1º Rectificar os erros materiais e aritméticos  existentes no acordo adoptado polo Pleno en
sesión  de  11/11/2013  relativo  á  aprobación  inicial  do  expediente  de  crédito
extraordinario nº 4/2013 de modo que onde di:
 
“1º. Aprobar o expediente nº 04/2013 de créditos extraordinarios  financiados con baixas
por  anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  64648,21  €  de  conformidade  co
previsto no TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE
(€)
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171/B2/61900 Parques  e  xardíns.  Proxecto  obras  obradoiro  de
emprego “Ares-Fene”

34761.75 €

453/B4/61900 Estradas. Proxecto de “Vias de acceso no polígono
industrial vilar do Colo”

6356.93 €

165/B5/76200 Alumeado  público.  Transferencias  a  concellos:
proxecto  de  reforma da eficiencia  enerxética  nos
alumeados públicos de Cabañas e Fene

13611.76 €

453/B3/61900 Estradas. Obras programa  mellora de camiños de
titularidade municipal 2013-2014

9917.74 €

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 64648,21 EUROS.

Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos das
seguintes partidas, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo concertado co
Banco de Crédito Local no exercicio 2005 por importe de 700.000,00 euros e  cambio de
finalidade do préstamo concertado co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €:

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

CONSIGNACI
ON
ANTERIOR

DISMINUCI
ON

CREDITO
DEFINITIV
O

Breve
explicación  da
baixa  na
consignación
sen
perturbación
dos servizos

CODIGO DENOMINAC
ION

453/76/609
01

Estradas.
Obras  POS
2007

54896.17 54896.17 0.00 Finalización  do
gasto

453/1h/601
04

Estradas.
Obras  POS
2010

64177.19 9752.04 54425.15 Finalización  do
gasto

O importe total da modificación proposta ascende a 64648.21 €.

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do
acordo polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade dos créditos concertados co
Banco  de  Crédito  Local   no  exercicio  2005  por  importe  de  700000,00  €  e  cambio  de
finalidade do crédito concertado co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €.”

Debe dicir:

1º. Aprobar o expediente nº 04/2013 de créditos extraordinarios  financiados con baixas
por  anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  64648,21  €  de  conformidade  co
previsto no TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE
(€)

171/B2/61900 Parques  e  xardíns.  Proxecto  obras  obradoiro  de
emprego “Ares-Fene”

34761.75 €

453/B4/61900 Estradas. Proxecto de “Vias de acceso no polígono
industrial vilar do Colo”

6356.93 €

165/b5/76200 Alumeado  público.  Transferencias  a  concellos:
proxecto  de  reforma da eficiencia  enerxética  nos
alumeados públicos de Cabañas e Fene

13611.76 €
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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

453/B3/61900 Estradas. Obras programa  mellora de camiños de
titularidade municipal 2013-2014

9917.77 €

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 64648,21 EUROS.

Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos das
seguintes partidas, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo concertado co
Banco de Crédito Local no exercicio 2005 por importe de 700.000,00 euros e  cambio de
finalidade do préstamo concertado co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €:

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

CONSIGNACI
ON
ANTERIOR

DISMINUCI
ON

CREDITO
DEFINITIV
O

Breve
explicación  da
baixa  na
consignación
sen
perturbación
dos servizos

CODIGO DENOMINAC
ION

453/76/609
01

Estradas.
Obras  POS
2007

54896.17 54896.17 0.00 Finalización  do
gasto

453/1h/601
04

Estradas.
Obras  POS
2010

64177.19 9752.04 54425.15 Finalización  do
gasto

O importe total da modificación proposta ascende a 64648.21 €.

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do
acordo polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade dos créditos concertados co
Banco  de  Crédito  Local   no  exercicio  2005  por  importe  de  700000,00  €  e  cambio  de
finalidade do crédito concertado co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463705,85 €.”

A continuación trátanse conxuntamente os puntos 6 e 7 da orde do día:

6. Aprobación, se procede,   da moción do grupo municipal do BNG contra a suba do canon
de Sogama

7. Aprobación, se procede,   da moción do grupo municipal socialista en relación a instar á
Xunta de Galicia a desistir da pretensión da suba do canon polo tratamento do lixo na
planta da Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama)

Consta no expediente a seguinte moción do BNG que foi ditaminada favorablemente na Comisión
Informativa de Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego realizada o 25.11.2013 por 5
votos a favor (2 do grupo municipal PSOE, 2 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo mixto) e 2
abstencións do grupo municipal do PP:

“MOCIÓN CONTRA A SUBA DO CANON DE SOGAMA

A Lei 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos da Galiza, e o Plano de xestión dos
residuos sólidos urbanos da Galiza atribúen a condición de xestor nas operacións do proceso de
xestión de residuos á Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (SOGAMA).

A xestión do tratamento de residuos encomendada a SOGAMA foi acompañada do estabelecemento
dun canon por parte dos concellos, fixado en 55,91 euros por tonelada de lixo tratada e mais o IVE.

Agora, o goberno do PP introduce nos orzamentos da Xunta de Galiza a revisión do canon para
acadar os 74,64 euros por tonelada tratada, sen IVE, o que vai supor un incremento de preto do
34% para os máis de 290 concellos adheridos. A razón esgrimida é allea á relación entre os concellos
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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

e SOGAMA, ao ser unha decisión política adoptada polo Goberno central do PP na súa política de
reforma do sector eléctrico, que impón recortes nas tarifas para percibir pola coxeración eléctrica.
Ante  a  caída de ingresos que sufrirá  SOGAMA pola  xeración  de enerxía,  óptase  por  cargarlle  á
cidadanía novamente este recorte en lugar de o facer sobre os beneficios das empresas xeradoras de
enerxía.

Esta medida unilateral do PP, sen coñecemento nin participación dos concellos adheridos no proceso
de toma de  decisión,  pretende un incremento  desproporcionado e  abusivo  que se  repite,  como
noutros ámbitos por parte do Goberno do PP, pola adopción de medidas dirixidas a salvar ás grandes
empresas corporativas transnacionais, e neste caso pola decisión cuestionábel da reforma eléctrica
que  favorece  o  oligopolio  das  grandes  empresas  enerxéticas,  e  penaliza  as  fontes  de  xeración
alternativas.

Ademais, non só se pretende con esta suba compensar as perdas presentes e previsíbeis que ten
SOGAMA, senón pasar a ter uns beneficios de preto de 7 millóns de euros a conta da cidadanía
galega que verá repercutido este canon nos recibos que cobran polo servizo de recollida de lixo aos
concellos. Este feito é especialmente grave cando SOGAMA nin sequera trata todo o lixo que recibe e
carece de sentido transportalo para rematar nun vertedoiro.

Esta proposta de incremento desmesurado dos custos de tratamento do lixo por parte de SOGAMA
vén a confirmar as denuncias feitas con anterioridade polo BNG sobre o fracaso do proxecto SOGAMA
e o Plano de Residuos Sólidos Urbanos implantado polo PP na Xunta de Galiza. Os feitos acontecidos
desde a aplicación dese plano demostran seren falsas  as  afirmacións -do  Goberno galego e de
SOGAMA- de que se trataba da opción máis respectuosa desde o punto de vista ambiental e con máis
vantaxes  económicas.  Desde  o  punto  de  vista  ambiental,  SOGAMA  insiste  na  incineración  dos
residuos sólidos urbanos co fin da súa valorización enerxética, sen ter en conta outros principios
reitores  no  tratamento do  lixo  de  maior  importancia  ecolóxica,  como a redución,  a  reutilización
directa e a reciclaxe de residuos, a compostaxe, e a proximidade no tratamento, cuxa consideración
prioritaria no deseño dun modelo de xestión do lixo, ademais de supor un modelo de xestión máis
sustentábel ambientalmente, traduciríase nunha contención de custos.

Ademais, os problemas detectados de acumulación de residuos e vertidos no complexo de SOGAMA
demostran que nin sequera unha porcentaxe significativa dos residuos se valorizan ou se reciclan,
senón que simplemente se enterran.

Por outra banda, desde a aprobación da Lei 10/1997, os sucesivos Gobernos do PP na Xunta tiveron
empeño  en  impedir  a  existencia  de  plans  alternativos  como  o  iniciado  no  Morrazo,  que  foi
desmontado  por  gobernos  municipais  do  PP  ou  como  o  que  se  está  a  desenvolver  pola
Mancomunidade da Barbanza, que se executa a pesar do PP, que puxo trabas, sobre todo no que
atinxe a acceder a axudas nas condicións cando menos análogas ás que tivo SOGAMA. En todo caso,
son modelos que priorizan a reciclaxe e compostaxe e mostran custos máis sensatos, para alén de
crear  máis  emprego directo.  De feito,  a  transformación de modelo  de  xestión dos RSU podería
supoñer uns 2.000 novos postos de traballo con base en proxectos de comarcalización, cun menor
custo ambiental e redución do custo de transporte.

Cómpre lembrar a falta de colaboración dos gobernos do PP na Xunta de Galiza, pola decisión política
de asignar, case na súa totalidade, os recursos públicos para o tratamento de residuos sólidos a
financiar  SOGAMA  e  afogar  os  modelos  de  xestión  diferentes  que  se  aparten  da  valorización
enerxética do lixo. Mesmo planos estatais recolleron os criterios de proximidade no tratamento e que
a fracción orgánica do lixo se tratase prioritariamente por procedementos distintos á incineración.

A Xunta de Galiza, a través de SOGAMA ou doutras entidades que se crearen, preferentemente de
tipo comarcal, debe ofrecer á cidadanía e aos concellos galegos modelos de xestión dos residuos
alternativos á incineración e ao vertido. Só dentro dun modelo así  poden facer unha política de
prezos  que  favoreza  os  tratamentos  ecolóxicos  (recollida  selectiva  de  calidade,  reciclaxe,
compostaxe) e penalice a recollida sen separar e o vertido e a incineración. Nun escenario deste tipo
podemos reducir fortemente os custos de tratamento e evitar o incremento das taxas. Mentres tanto,
aumentar os pagos a SOGAMA é financiar a ineficiencia ambiental  e a destrución de recursos e
empregos.

Por todo isto, solicitamos do Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

Instar á Xunta de Galiza a

1. Retirar dos orzamentos do próximo ano o incremento previsto do canon de SOGAMA que deben
satisfacer os concellos.

2. Que calquera modificación que se pretenda pase obrigatoriamente por un consenso coa FEGAMP
e cos concellos implicados, coa participación de SOGAMA e da Consellaría con atribucións en me-
dio ambiente.

3. Revisar en profundidade o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza 2010-2020, eliminando
a previsión de construír un nova incineradora de residuos urbanos e apoiando un modelo que su-
pere Sogama, mediante proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe, que posibilite a creación
de emprego e alcanzar os obxectivos e recollida selectiva e reciclaxe dos modelos en funciona-
mento máis avanzados.”

Consta no expediente a seguinte moción do PSOE que foi ditaminada favorablemente na Comisión
Informativa de Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego realizada o 25.11.2013 por 5
votos a favor (2 do grupo municipal PSOE, 2 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo mixto) e 2
abstencións do grupo municipal do PP:

“O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, ó abeiro do disposto na lexislación vixente, a fin de INSTAR Á
XUNTA DE GALICIA A DESISTIR DA PRETENSIÓN DA SUBA DO CANON POLO TRATAMENTO DO LIXO
NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE (SOGAMA), presenta para o seu debate e
votación a seguinte moción ao Pleno do Concello de Fene:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014, pre-
sentado pola Xunta de Galicia, e en concreto na Disposición Adicional 21ª Dous, preténdese a revi-
sión do canon unitario de tratamento por tonelada de lixo, a percibir pola Sociedade Galega de Medio
ambiente, pasando este a alcanzar un importe de 74,64 €/Tonelada métrica tratada, mais IVE.

Na actualidade o importe que abonan os 296 concellos galegos, que utilizan os servizos de SOGAMA,
é de 55,91 €/Tonelada métrica tratada, mais IVE, co cal, de aprobarse definitivamente a pretensión
da Xunta de Galicia, o canon se incrementaría nun 33,5%.

Xustifica a Xunta este desmedido incremento na caída das primas estatais que percibe SOGAMA pola
valorización enerxética dos residuos (incineración de lixo), caída que ten a súa orixe nunha decisión
do Goberno Rajoy.

O certo é que, analizando as contas que se recollen no proxecto orzamentario autonómico para o
próximo ano, SOGAMA, co novo canon, pasaría de ter perdas no exercicio de 2013 a ter uns benefi-
cios no 2014 de 6.624.160€, despois de impostos.

Non resulta comprensible, nin aceptable que unha sociedade do sector público autonómico galego
como SOGAMA, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, na que a Xun-
ta de Galicia ten o 51% do capital social, se plantee, nos tempos de crise que estamos a sufrir, a
prestación dun servizo público, con afán recadatorio, toda vez que o fin da suba non é o de conseguir
a simple cobertura de costos do servizo, senón tamén o de xerar uns inxustificados beneficios, bene-
ficios que serían directamente detraídos dos xa moi empobrecidos petos dos cidadáns.

É de todos coñecido que a práctica totalidade dos concellos están a sufrir unha importante diminu-
ción dos seus ingresos, atopándose nunha situación moi delicada que lles ten obrigado a deixar de
prestar ós seus veciños algúns servizos moi necesarios. De levarse a cabo este incremento que pre-
tende a Xunta a penuria do municipalismo galego será moitísimo maior.

A Xunta de Galicia, en vez de demandar compensacións ó Goberno central polos recortes que sufrirá
SOGAMA nas primas pola coxeneración eléctrica, opta pola solución socialmente mais inxusta: incre-
mentar o canon, obrigando ós Concellos a subir o canon que deberán abonar os seus veciños polo
tratamento do lixo.
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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

Resulta insultante a carencia da mais mínima sensibilidade social da que da mostra a Xunta de Gali-
cia do Partido Popular nun asunto como este. Gobernando baixo a fórmula do “ordeno e mando” da
as costas ós galegos e castiga dun xeito inmisericorde os seus intereses.

Os Socialistas apostamos por afrontar esta situación dende o diálogo e o respecto institucional entre
os poderes locais, representados na FEGAMP, e o poder autonómico, e demandamos da Sociedade
Galega de Medio Ambiente ter cumprido coñecemento da realidade da súa xestión económico finan-
ceira e organizativa, así como dos parámetros de eficiencia medio ambiental e ecolóxica que alcanza
no tratamento dos residuos que se lle confían.

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. Demandar ó Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da proposta de incremento do ca-
non por tratamento de residuos, recollida na Disposición Adicional 21ª, Dous, do proxecto de Lei de
Orzamentos Xerais  da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

2. Demandar ó Presidente da Xunta de Galicia e ó Presidente da Federación Galega de Municipios e
Provincias a creación e posta en marcha dunha mesa de negociación, na que, coa presenza e colabo-
ración de SOGAMA, se estuden os custos reais do tratamento de residuos dos Concellos.

3. Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no Parlamento de Galicia, a fin de que re-
quiran da Xunta de Galicia a realización dunha auditoría externa (económico financeira, recursos hu-
manos, produción, medio ambiental, etc.) da Sociedade Galega de Medio Ambiente, dándose traslado
dos seus resultados á totalidade dos concellos que utilicen seus servizos.

4. Demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que non se retire a iniciativa da
nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos orzamentos autonómicos do 2014, o incremento
que sufra o mesmo respecto ó do ano 2013 sexa asumido integramente polo Goberno autonómico,
sen repercusión algunha nas transferencias ós concellos.”

Ante a proposta da alcaldía de debate conxunto e votación separada das dúas mocións, intervén o
voceiro do grupo do BNG, don Manuel Polo Gundín, para dicir que os grupos da oposición consen-
suaron unha moción conxunta, propoñéndose como emenda transacional que o acordo quede cos
puntos 1º, 2º, 3º e 4º da moción do PSOE e como punto 5º, o punto 3º da moción do BNG.

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, que di que a moción
preséntase pola intención da Xunta de Galicia de subir uns 20 euros a tonelada do lixo aos concellos
sen previo aviso. A razón de fondo do porqué Sogama sube unilateralmente o custo da tonelada de
lixo é a modificación da tarifa eléctrica que fai o Partido Popular, o que provoca que a xeración de
enerxía a través da queima do lixo valla menos e que o sistema eléctrico pague menos por esa
produción enerxética, de tal xeito que no fondo se garante a Sogama e a Fenosa a súa conta de
resultados e a conta de repercutilos nos galegos e galegas no recibo do lixo ou, no caso intermedio,
que os concellos asuman os custes. O que se pide é a retirada do plan, negociación, estudo do actual
sistema e avanzar cara outro máis ecolóxico que prime o reciclado e recollida selectiva.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera,
que di que neste concello, como no resto dos concellos de Galicia, aínda pesa a suba de Sogama do
ano 2005 ou 2006 que supuxo incrementar o prezo do recibo do lixo en mais dun 20% e é ilóxico
que a Xunta de Galicia formule unha nova suba, mais no momento económico no que se está, e
aducindo o déficit de Sogama, que é unha empresa semipública, participada dun xeito importante
por Fenosa, polo que se lle podería pedir responsabilidades na xestión por ese déficit, multiplicando
ata o infinito os custes determinados no seu momento.
 Sexa por mala xestión ou por un erro no cálculo dos custes do tratamento de residuos, o que é
totalmente inxusto é que isto se repercuta nos concellos ou nos veciños de Galicia, sendo ademais
Sogama un monopolio, xa que agás algún experimento como o de Nostián na Coruña, practicamente
non existe outra posibilidade.
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 Aínda que Fene ou outro concello pode facer unha planta de seu, semella que agora mesmo non é
moi viable, polo que é un monopolio de feito.
Espera que este concello faga unha fronte común de alcaldes na Fegamp e saiba exixirlle á Xunta de
Galicia que retire este acordo, xa que o prezo do lixo xa é caro dabondo neste concello.

Posteriormente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, María Carmen Martínez, que di
que dende o  seu grupo vanse  opoñer  á  suba dos 18  euros  anuais  plantexado  na  Comisión  de
Facenda, entendendo que a recollida do lixo é deficitaria. Por outro lado ten coñecemento que hai un
grupo  de  alcaldes  do  PP  que  están  a  pedir  unha  xuntanza  con  Feijoo  para  formular  o  seu
rexeitamento e quere saber se o alcalde forma parte desta xuntanza.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente,
que di que se van abster, principalmente en apoio de todas as accións que se están facendo dende a
Fegamp, no que están representados todos os concellos de Galicia. Gustaríalle lembrar que Sogama
é unha ferramenta que o goberno galego pon ao servizo de todos os concellos para o que sería unha
competencia municipal. Ata agora Sogama foi o sistema máis barato de España e aínda con esta
suba seguiríao sendo. Para ningún gobernante é un prato de bo gusto facer unha suba de impostos,
por moi necesarios que fosen e Sogama non é obrigatorio para os concellos, é voluntario. Unha vez
que forman parte  do sistema, os  concellos  teñen que cumprir  solidariamente  coa carga do  seu
mantemento.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, que di
que para o BNG esta abstención do PP é dun cinismo tremendo, xa que o primeiro que fixo o PP de
Fene cando se coñeceu a nova da suba foi propoñer na Comisión Informativa unha suba de 18 euros
anuais. Di que esta proposta non se atreveron a presentala porque se deron conta que o resto da
comisión non estaba de acordo con isto. O tempo evidencia que si se tomara aquela decisión sería un
gran erro, xa que a 01.01.2014 non vai estar subido afortunadamente o recibo. 
Se o PP a nivel autonómico quere que os concellos teñan alternativa, debe financiar do mesmo xeito
que no seu día financiou a construción de Sogama, con diretores que cobran mais que o Presidente
da Xunta de Galicia; se nos poñen a ese nivel, podemos ter traballado. O que non se pode dicir é que
Sogama é para quen o queira e, o que non, que financie o seu, xa que Sogama foi financiado por
todos nós.
 Hai que ter alternativas, pero tamén crer nelas e apoialas economicamente, porque Sogama non é
nin o mellor nin o único modelo, abríndose cara a reciclaxe, reutilización, compostaxe, criterios, en
definitiva, mais sostibles.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera,
que di que se ratifican no dito, que lle parece ben que Sogama sexa a alternativa máis barata, pero
unha cousa son os custes reais e outra os que se repercuten nos veciños, e case que todas as
plantas de residuos teñen un déficit que é asumido polas administracións por non repercutilas nos
veciños, que non teñen culpa diso nin son accionistas nin cobrarán beneficios, se algún día os ten.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente,
que puntualiza que a proposta de suba do recibo do lixo non se propuxo nunha comisión informativa,
simplemente falouse da suba nunha reunión informativa. Aínda sen saber a decisión que se ía tomar,
o normal é ter unha reunión informativa coa oposición para informarlles da suba e das alternativas
que se  poderían facer,  que é  o que fixo  o concelleiro  de  facenda.  O goberno de Fene non fixo
ningunha proposta sobre esta suba e todas as declaracións aquí feitas pensa que se refiren nun
sentido xenérico de Galicia, non se fala do concello de Fene, aínda que así lle afecte. 

Sometido o asunto a votación, foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do
grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 6 abstencións do grupo do PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Demandar ó presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da proposta de incremen-
to do canon por tratamento de residuos, recollida na disposición adicional 21.2 do Proxec-
to de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

2. Demandar ó presidente da Xunta de Galicia e ó presidente da Federación Galega de Mu-
nicipios e Provincias a creación e posta en marcha dunha mesa de negociación, na que, coa
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presenza e colaboración de Sogama, se estuden os custos reais do tratamento de residuos
dos Concellos.

3. Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no Parlamento de Galicia, a fin
de que requiran da Xunta de Galicia a realización dunha auditoría externa (económico fi-
nanceira, recursos humanos, produción, medio ambiental, etc.) da Sociedade Galega de
Medio Ambiente, dándose traslado dos seus resultados á totalidade dos concellos que utili-
cen seus servizos.

4. Demandar do presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que non se retire a ini-
ciativa da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos orzamentos autonómicos do
2014, o incremento que sufra o mesmo respecto ó do ano 2013 sexa asumido integramen-
te polo goberno autonómico, sen repercusión ningunha nas transferencias ós concellos.

5. Revisar en profundidade o Plan de xestión de residuos urbanos de Galiza 2010-2020,
eliminando a previsión de construír un nova incineradora de residuos urbanos e apoiando
un modelo que supere Sogama, mediante proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe,
que posibilite a creación de emprego e alcanzar os obxectivos e recollida selectiva e reci-
claxe dos modelos en funcionamento máis avanzados.

8. Aprobación, se procede, da proposta da Concellería delegada de Urbanismo en relación
coa corrección do erro material do acordo plenario do 07.11.2013 en relación coa solici-
tude das irmás Picos Cernada de expropiación forzosa dunha parcela no Penedo, Bara-
llobre

Consta no expediente a seguinte proposta da concellaría delegada de urbanismo que foi ditaminada
favorablemente na Comisión Informativa de Urbanismo e Obras realizada o 26 de novembro de 2013
por 3 votos a favor do grupo do PP e 3 abstencións (1 do grupo socialista, 1 do grupo do BNG e 1 do
grupo mixto):

“PROPOSTA DA CONCELLARÍA DELEGADA DE URBANISMO

Asunto: Corrección do erro material detectado no acordo plenario do 07.11.2013:
“6. Aprobación, se procede, da proposta da Concellería delegada de Urbanismo en relación
coa solicitude das irmás Picos Cernada de expropiación forzosa dunha parcela no Penedo,
Barallobre”

Logo de ver que a proposta de acordo e o acordo adoptado no punto 6 do Pleno do 07.11.2013 pre-
sentan un erro material porque lle ofrecen ao interesado a posibilidade, se é o caso, de interpoñer,
con carácter preceptivo, un recurso de reposición cando dito recurso debía ter o carácter de potesta-
tivo.

Logo de ver o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das
administracións  públicas  e  do  procedemento  administrativo  común:  “As  administracións  públicas
poderán, así mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os
erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos”.

É polo que, propóñolle ao Pleno que adopte o seguinte acordo:

Primeiro.  Corrixir  o  erro  material  advertido  na  proposta  e  no  acordo  do  punto  6  do  Pleno  do
07.11.2013, de xeito que:

Onde di:

“1.- Con carácter preceptivo recurso de reposición, no prazo dun mes, a partires do día seguinte ao
que reciba a presente notificación, ante o mesmo órgano que o ditou. Neste caso, non poderá inter-
poñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a deses-
timación presunta do recurso de reposición interposto.”.

Debe dicir:
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“1.- Con carácter potestativo recurso de reposición, no prazo dun mes, a partires do día seguinte ao
que reciba a presente notificación, ante o mesmo órgano que o ditou. Neste caso, non poderá inter-
poñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a deses-
timación presunta do recurso de reposición interposto.”.

Segundo. Notificarlle o acordo corrixido ás interesadas.

Fene, 12 de novembro de 2013
A concelleira delegada de urbanismo
Rocío Aurora Bértoa Puente”

Abre o debate a concelleira delegada de Urbanismo, Rocío Aurora Bértoa Puente, que di que esta
proposta trátase da corrección dun erro material respecto do carácter dun dos recursos que se lle dá
á interesada que en vez de preceptivo debe ser potestativo.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera,
que di que cando se debateu o acordo no seu día o seu grupo abstívose e agora farán o mesmo.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, que
anuncia a abstención.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor do grupo
do PP e 11 abstencións (5 do grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Primeiro. Corrixir o erro material advertido na proposta e no acordo do punto 6 do Pleno
do 07.11.2013, de xeito que:

Onde di:

“1.- Con carácter preceptivo recurso de reposición, no prazo dun mes, a partires do día se-
guinte ao que reciba a presente notificación, ante o mesmo órgano que o ditou. Neste
caso, non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto ex-
presamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.”.

Debe dicir:

“1.- Con carácter potestativo recurso de reposición, no prazo dun mes, a partires do día
seguinte ao que reciba a presente notificación, ante o mesmo órgano que o ditou. Neste
caso, non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto ex-
presamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.”.

Segundo. Notificarlle o acordo corrixido ás interesadas.”

9. Aprobación, se procede, da proposta do concelleiro delegado de Persoal de desestima-
ción de alegacións e aprobación definitiva da relación de postos de traballo

Consta no expediente a seguinte proposta da concellaría delegada de persoal que foi ditaminada fa-
vorablemente na Comisión Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente realizada
o 27 de novembro de 2013 por 2 votos a favor do grupo do PP e 3 abstencións, 2 do grupo do BNG e
1 do grupo mixto:

“PROPOSTA DA CONCELLARÍA DELEGADA DE PERSOAL

En sesión de 3.10.2013 o Pleno municipal acordou a aprobación provisional da RPT e o seu somete-
mento a información pública por un prazo de 20 días, prazo que rematou o pasado 11 de novembro.

Durante o período de información pública presentaron alegacións as traballadoras xxxxxxxxxxxxx,
elaborándose en contestación a ditas alegacións o seguinte informe do profesor titular de Dereito
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Administrativo da USC e colaborador académico da empresa que confeccionou a RPT don A. Javier
Ferreira Fernández:

“D. Antonio Javier Ferreira Fernández, Profesor Titular de Dereito Administrativo da  Universidade de
Santiago de Compostela, e Colaborador Académico de Galivalia  Avogados e Consultores,

INFORMA
O equipo redactor recibiu a documentación precisa para emitir informe técnico de resposta ás alega-
cións formuladas no período de exposición pública tras a aprobación inicial da Relación de Postos de
Traballo do Concello de Fene.

Examinada a documentación remitida, na que se inclúen dous escritos de alegacións formulados por
Dna.xxxxxxxxxxxx, cómpre formular as seguintes consideracións:

Primeira.- A RPT aprobada inicialmente polo Pleno do Concello de Fene, determina o organigrama
administrativo, a estrutura xerárquica, as principais características dos postos de traballo e a distri-
bución dos mesmos en relación aos principais servizos prestados pola Administración, en manifesta-
ción da potestade de autoorganización que se lle recoñece á mesma na normativa de aplicación (arti-
go 4.1 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local), circunstancia esta que debe terse
presente á hora de valorar as alegacións formuladas.

Segunda.- No que respecta ás alegacións formuladas por Dna. Sxxxxxxxx, ademais do xa sinalado no
apartado precedente, cómpre poñer de manifesto as seguintes consideracións:

I.- A primeira delas é que o posto de traballo non se corresponde coa praza orzamentaria nin, ao
contrario, esta con aquel. Trátase, xa que logo, de conceptos diferentes. A praza é a unidade da plan-
tilla estrutural formada por Escalas, Subescalas, clases e categorías, segundo a estrutura que o lexis-
lador ten deseñado no Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local.

Pola contra, o posto é a unidade da Relación de Postos de Traballo que cada corporación local teña
aprobada, sendo a RPT o conxunto de postos de traballo dunha corporación local, agrupados e orde-
nados en función das distintas áreas ou servizos diferenciados na mesma, na que conste a denomi-
nación concreta e individualizada dos mesmos, as súas características, tarefas, requisitos para a súa
provisión e demais datos que se xulguen precisos.

Así o establece o propio Tribunal Supremo na súa STS de 31 de outubro de 1992 ao determinar que
"(…) Aunque existe correspondencia entre "plazas" y "puestos de trabajo," por cuanto la relación de
las plazas incluidas en la plantilla de la corporación debe corresponderse con los puestos de trabajo a
desempeñar, puede sin embargo establecerse una distinción entre las plazas relacionadas en la plan-
tilla, agrupadas en cuerpos, escalas, subescalas o categorías, y puestos de trabajo, que pueden estar
reservados a funcionarios del mismo grupo o, por el contrario, funcionarios del mismo grupo pueden
desempeñar puestos de trabajo distintos."

Así as cousas, se ben é certo que a xenérica denominación da praza á que accedeu a alegante, a tra-
vés da superación do correspondente proceso selectivo, é a de Bibliotecaria-arquiveira, o posto de
traballo creado na RPT, á vista das necesidades operativas do Concello e de acordo á súa potestade
autoorganizativa é o de Bibliotecario/a. Xa que logo, a praza continúa a ser a de bibliotecaria-arqui-
veira, se ben o posto de traballo creado na RPT é o de Bibliotecario/a, circunstancia esta que resulta
acorde a dereito.

II.- Por outra banda, a valoración do citado posto de traballo foi realizada atendendo ás súas carac-
terísticas estruturais e funcionais, e de acordo cos criterios obxectivos de carácter técnico estableci-
dos no manual de valoración -manual amplamente contrastado para a elaboración de Relacións de
postos de traballo en Administracións Locais e que en ningún momento foi cuestionado-, empregando
os factores sinalados a tal na normativa de aplicación e por un grupo de técnicos cunha dilatada ex-
periencia neste eido e sempre dentro do marco da discrecionalidade técnica que a xurisprudencia vén
outorgando de xeito reiterado nos procesos de valoración de postos de traballo.

En consecuencia a valoración do posto de bibliotecario/a, alén de que a Sentenza citada pola alegan-
te non é firme, corresponde ás características funcionais e estruturais determinadas na propia RPT,
fixando os complementos retributivos recollidos na mesma (complemento específico e complemento

16 de 29

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE



Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

de destino). A pertinencia da percepción de calquera outro tipo de complemento retributivo e a fixa-
ción da súa contía, non é competencia da RPT, que só debe recoller as principais características dos
postos de traballo e as súas retribucións complementarias (Real Decreto 861/1986, do 25 de abril,
polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios da Administración Local).

Terceira.- No que respecta as alegacións formuladas por Dna. xxxxxxxxxxx, cómpre sinalar que, pese
á extensión do escrito presentado, as observacións que formula circunscríbense ás seguintes:

I.- Sobre o carácter legal das funcións atribuídas ao posto de Tesourería:

En efecto, a normativa citada pola alegante contén todas e cada unha das funcións que por atribu-
ción legal lle corresponden ao posto de Tesourería, funcións que, por esa mesma razón, se inclúen
expresamente na Relación de Postos de Traballo inicialmente aprobada polo Concello de Fene. Non
obstante o anterior, se ben tales funcións son legalmente inherentes ao referido posto (e así se fai
constar na RPT), as mesmas non se configuran con carácter taxativo, podendo, en consecuencia o
Concello, a través da RPT, atribuír ao citado posto novas e diferentes funcións que, á vista da titula-
ción esixida para o posto, deban de ser exercidas pola persoa que finalmente o ocupe.

Na medida en que a RPT inicialmente aprobada non vulnera as previsións legais existentes respecto
das funcións reservadas ao posto de Tesourería, ningunha tacha de legalidade cabe atribuír á deci-
sión do órgano plenario na configuración do posto analizado.

II.- Sobre o organigrama e a estrutura de postos de traballo fixada na RPT:

A RPT inicialmente aprobada polo Pleno do Concello de Fene determina o organigrama administrati-
vo, a estrutura xerárquica, as principais características dos postos de traballo e a distribución dos
mesmos en relación aos principais servizos prestados pola Administración, en manifestación da po-
testade de autoorganización que se lle recoñece á mesma na normativa de aplicación (artigo 4.1 a)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local), polo que non procede a modificación nin re-
definición da estrutura de postos de traballo con base nas observacións de carácter puramente sub-
xectivo formuladas pola alegante.

III.- Sobre a valoración do complemento específico do posto de Tesoureiro/a:

Existe unha liña xurisprudencial consolidada que establece que a comparación entre postos, nos ter-
mos e condicións que de seguido veremos, só poderá ser considerada entre postos iguais e con
iguais características.

Cómpre reiterar as consideracións contidas no Fundamento de Dereito III da Sentenza do Tribunal
Supremo de 22 de decembro de 1994 que, tras proclamar que os datos a ter en conta para a fixación
das retribucións complementarias específicas integran conceptos xurídicos indeterminados que, aínda
tendo natureza regrada, permiten un amplo marxe de apreciación á Administración, distingue dous
momentos en relación á fixación de tales complementos retributivos:

“a) Actuaciones que preceden y tienden a la determinación de los complementos, en las que la Admi-
nistración ha de atender exclusivamente al contenido del puesto para aplicarles los criterios de valo-
ración que haya adoptado.

b) Actuaciones de comprobación, fijado ya el complemento, que puede realizar la propia Administra-
ción, o de control, que desarrollan los Tribunales, para examinar si  la determinación del complemen-
to ha sido o no legalmente procedente, tarea en la que resulta plenamente admisible comparar el
contenido de varios puestos para comprobar si el complemento asignado a los mismos es o no cohe-
rente con aquel contenido, entendiendo que el criterio aplicable para controlar la potestad adminis-
trativa de asignación de retribuciones complementarias desde el punto de vista de la igualdad en la
aplicación de la Ley es el de la plena identidad de las circunstancias concurrentes en los puestos de
trabajo comparados (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1994 , entre otras)”.

Como pode advertirse, non nos atopamos nun destes supostos por canto na comparación que se rea-
liza non existe esa plena identidade de circunstancias. 

En todo caso, debe sinalarse que as condicións estruturais e funcionais dos postos de traballo sinala-
dos pola alegante, xa foron tidas en conta nas puntuacións outorgadas nos distintos factores defini-
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dos para a valoración dos postos de traballo, na magnitude que o equipo de valoración estimou opor-
tuna.

Cuarta: Que, na medida en que propoñen unha rectificación da valoración proposta baseada en crite-
rios subxectivos e/ou carentes de motivación suficiente; por comparación de postos de traballo con
similares características, mais non idénticos en todos e cada un dos seus caracteres estruturais,
xerárquicos e funcionais (o que de acordo cunha reiterada xurisprudencia se fai indispensable para
soportar a comparación entre postos de traballo); atendendo a criterios alleos á valoración de postos
de traballo ou ben solicitan a valoración de feitos e circunstancias que xa foron tidas en conta na va-
loración proposta ou que, como se argumentou, non son obxecto de consideración no marco do pro-
cedemento de elaboración dunha RPT, procede recomendar a desestimación das alegacións formula-
das por xxxxxxxxxxxxxxx”

Vista a competencia do Pleno municipal prevista no artigo 22.2 i) LBRL, propoño ao Pleno da Corpo-
ración a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.-Admitir a trámite as alegacións presentadas por xxxxxxx por habelo sido en tempo e for-
ma.

SEGUNDO.-Desestimar as alegacións presentadas por xxxxxxxxxxxxxx con base á fundamentación
xurídica do informe transcrito.

TERCEIRO.-Aprobar definitivamente a relación de postos de traballo do Concello de Fene aprobada
inicialmente en sesión plenaria de 3.10.2013, publicala no BOP e remitila no prazo de 30 días á
Administración do Estado e Comunidade Autónoma de Galicia.

Fene, 21 de novembro de 2013
O concelleiro delegado
Don Alejandro Dopico Rodríguez”

Abre o debate a voceira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, que di que dá conta
dos trámites que leva a RPT dende que foi aprobada inicialmente ata a presentación destas dúas
alegacións no trámite de audiencia por parte de dúas traballadoras. As alegacións foron informadas
polo  equipo  redactor  que  emite  un  informe  técnico  que  argumenta  a  desestimación  das  dúas
alegacións e, por iso, preséntase esta proposta.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera,
que di que xa advertiron algunha cousa que podía haber cando se aprobou a RPT. Daquela o seu
grupo  abstívose  por  respectar  un  acordo  consensuado  cos  traballadores  do  concello  e  porque
entendían que esta non era a RPT que precisaba o cadro de persoal do concello nin comparten
moitas das solucións teóricas para organizar o cadro de persoal do concello nos vindeiros anos. Por
coherencia con aquel voto tamén se van abster neste asunto.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que entenden que as alegacións son cuestións técnicas, polo que se van abster.

Posteriormente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez,
que di que por coherencia coa abstención na votación de aprobación da RPT tamén se vai abster
agora.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor do grupo
do PP e 11 abstencións (5 do grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO.- Admitir a trámite as alegacións presentadas por xxxxxxxxxxxx por habelo
sido en tempo e forma.

SEGUNDO.- Desestimar as alegacións presentadas por xxxxxxxxxxx con base á fundamen-
tación xurídica do informe transcrito.
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TERCEIRO.- Aprobar definitivamente a relación de postos de traballo do Concello de Fene
aprobada inicialmente en sesión plenaria de 3.10.2013, publicala no BOP e remitila no pra-
zo de 30 días á Administración do Estado e Comunidade Autónoma de Galicia.

10. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG de apoio á querela ar-
xentina contra os crimes do franquismo

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente na Comisión Informativa
de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente realizada o 27 de novembro de 2013 por 3 votos
a favor (2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 3 abstencións do grupo do PP:

“MOCIÓN DE APOIO Á QUERELA ARXENTINA CONTRA OS CRIMES DO FRANQUISMO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En xullo de 1936 a sublevación militar encabezada por Francisco Franco, derrocou o goberno lexítimo
da República e instaurou un réxime totalitario baseado na persecución e aniquilación física dos defen-
sores e defensoras da liberdade, da xustiza social e dos dereitos das persoas.

Este réxime ditatorial foi mantido polo exército, a oligarquía e a Igrexa católica durante os seguintes
corenta anos mediante a feroz represión de calquera oposición, utilizando para iso medios que poden
ser cualificados de xenocidio contra o seu propio pobo.

Mais trinta e cinco anos despois, unha xuíza arxentina, María Servini, leva adiante unha causa contra
o franquismo e os seus protagonistas vivos, por delitos de xenocidio e lesa humanidade, delitos que
nin prescriben nin poden ser amnistiados por ningún tipo de “lei de punto final”. Aínda sendo tramita-
da desde instancias internacionais, esta querela comeza a romper o muro de impunidade do fran-
quismo, contra o que tantas persoas e organizacións sociais vimos combatendo. Resulta, por tanto,
un feito de importancia transcendental na loita pola xustiza, a verdade e a reparación dos danos cau-
sados aos centos de miles de vítimas do franquismo.

A Lei de Amnistía promulgada polo Estado español non pode impedir a apertura dunha causa contra
o franquismo, máxime cando foi a propia ONU, a través da oficina en Xenebra da Alta Comisionada
para os Dereitos Humanos, quen en febreiro do ano pasado emitiu unha nota pedindo ao Estado es-
pañol a derrogación da Lei de amnistía de 1977 porque incumpre a normativa internacional en mate-
ria de dereitos humanos. E afirmou que o Estado español 'está obrigado, baixo a lei internacional, a
investigar as graves violacións dos Dereitos Humanos, incluídas as cometidas durante o réxime de
Franco, e a procesar e castigar os responsábeis se aínda estiveren vivos'. Acrecenta tamén que exis-
te un deber cara ás vítimas, que teñen 'dereito de reparación'.

Mesmo esta oficina lembrou que, conforme unha recomendación de 2009 da Comisión de Dereitos
Humanos da ONU, o Estado español 'debe derrogar a súa lei de amnistía, posto que non está confor-
me coas leis internacionais de dereitos humanos". Esta recomendación foi elaborada por 18 persoas
expertas da organización internacional, e toma como base o Pacto Internacional de Dereitos Civís e
Políticos, ratificado polo Estado español no ano 1985. Para alén disto, esta derrogación xa foi pedida
polo BNG no Congreso dos Deputados no ano 2011.

Por iso, o grupo municipal do BNG fai súa a iniciativa da Rede Cidadá de Apoio á Querela Arxentina
Contra os Crimes do Franquismo e proponlle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do se-
guinte

ACORDO

1. Condenar a sublevación militar fascista dirixida por Francisco Franco, en xullo de 1936, contra o
réxime republicano lexitimamente constituído no ano 1931, e o réxime ditatorial posterior que duran-
te corenta anos reprimiu con terrorismo de Estado todo vestixio de disidencia e loita pola liberdade, a
xustiza social e os dereitos das persoas, e que levou a cabo máis de 5.000 asasinatos en Galiza.

2. Condenar o papel xogado por boa parte das oligarquías agraria, industrial e financeira e a xerar-
quía da Igrexa católica polo seu apoio ao golpismo e ao réxime fascista que se instaurou despois. 
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3. Seguir a adoptar desde o goberno municipal as medidas necesarias para garantir que as persoas
represaliadas pola rebelión militar de xullo de 1936, polo réxime franquista e o terrorismo de Estado,
o exercicio do seguintes dereitos:

- O dereito a coñecer a verdade sobre aquel réxime, para contrarrestar os intentos de reescribir a
historia que veñen facendo por parte dos seus herdeiros.

- O dereito á xustiza efectiva para superar o actual estado de impunidade dos responsábeis dos cri-
mes contra a humanidade cometidos.

- O dereito a unha reparación digna e non discriminatoria para centenares de miles de vítimas do
franquismo.

- O dereito do conxunto da sociedade a que se implementen medidas de cambios sociopolíticos, xu-
rídicos e institucionais como garantía de non repetición.

4. Apoiar e adherirse á Querela 4591-10, do Xulgado Nº 1 de Bos Aires, República Arxentina, que
leva adiante a maxistrada María Servini por delitos de xenocidio e lesa humanidade contra os respon-
sábeis da conculcación dos dereitos humanos durante o franquismo. 

5. Solicitar do goberno do Estado español que cumpra a recomendación da Comisión de Dereitos Hu-
manos da ONU e derrogue a Lei de amnistía de 1977 para poder xulgar os crimes do franquismo no
Estado español.

6. Facer un chamamento á cidadanía a apoiar a querela contra os crimes do franquismo, como perso-
as querelantes directamente represaliadas durante o réxime franquista, como parentes das represa-
liadas ou ben manifestando a súa denuncia da ditadura franquista e a súa adhesión á querela contra
os seus crimes e os seus protagonistas.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que é lamenta-
ble ter, a estas alturas, que seguir presentando mocións deste tipo 35 anos despois, cando debía es-
tar mais que superado o asunto, pero vendo intervencións dalgún voceiro cualificado do PP nos últi-
mos días, tipo señor Hernando, un se queda de pedra e un se convence mais da necesidade de pre-
sentar mocións coma esta e que a sociedade ten que ser consciente de que aquilo que se pecha mal
sempre supura e é moi importante que esta fase negra da historia do Estado español se peche por
fin, reparando á maior parte da sociedade, comezando pola de Fene.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera,
que anuncia o voto positivo á moción. Prodúcelle vergoña ter que seguir traendo 38 anos despois da
morte do ditador mocións nas que se pida que se condene o réxime franquista. O que se formula é
adherirse a unha causa aberta nun país estranxeiro como é Arxentina, considerado por moitos “es-
pañolitos” do primeiro mundo como un país subdesenvolvido, para poder xulgar as inxustizas que se
fixeron aquí, por mor de que a  xustiza española sexa incapaz de xulgar crimes de lesa humanidade
que se cometeron durante os 40 anos do franquismo. Ademais o único xuíz que tocou o tema, hoxe
en día está inhabilitado e xusto cando decidiu xulgar o franquismo foi cando os poderes fácticos des-
te país decidiron atacalo, o que debería ser o mais normal, tal  e como pasou noutros países como
Italia, Alemaña ou outros  que sufriron unha ditadura. 
Polo tanto, dalle vergoña ter que sumarse a causas alleas e non podelo facer na nosa casa, coa nosa
xustiza e coa nosa democracia, xa moi consolidada. Non é unha cuestión de que lles guste mais unha
xefatura do Estado republicana ou monárquica, trátase de ter ou non ter sensibilidade democrática e
humana á hora de recoñecer os crimes que se cometeron na ditadura, crimes que non son alleos,
pois neste concello hai persoas que aínda viven e que o poden contar en primeira persoa, entre eles
boa parte da corporación municipal, un alcalde socialista, con Ramón Souto á cabeza, fusilados aos
poucos días do golpe de estado de Franco, enterrados non se sabe onde porque os seus restos non
foron achados; alcalde que, por certo, non é merecedor dunha foto neste Salón de Plenos o outra de-
pendencia municipal.
Trátase de ter ou non dignidade, o PP nestes 40 anos demostrou que non a ten, que lle costa, a pe-
sar de que se din moi demócratas e se lles enche a boca falando de constitucionalidades e liberda-
des, condear ao maior réxime terrorista e xenocida que sufriu este país. Hai pouco tróuxose unha
moción para condenar o terrorismo de resistencia galega, que eles tamén condenaron, hai unha hi-
persensibilidade cando se fala da resistencia galega ou cando se fala de ETA e resulta que é incapaz
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de condenar un réxime, que foi mais terrorista que os outros citados, que foi o culpable de máis de
200.000 mortes en España e reprimiu e obrigou ao exilio a milleiros de españois.
 Condenar estes feitos vai na dignidade das persoas e na dignidade dos grupos políticos, o que non
se fará mentres este país non restitúa a honra de todas as vítimas da guerra civil, coa diferenza que
as dun bando levan honradas máis de 70 anos e as outras están enterradas nas gabias sen localizar,
por certo, con medidas impostas polo PP que impiden ampliar a Lei de memoria histórica, destinar
fondos públicos para achar os cadáveres e impedindo que os familiares poidan enterrar dignamente
aos seus familiares e saber onde están e que pasou, restituírlles a  honra, porque, sen facer sangue,
quen loitou no réxime republicano, por defender a legalidade para que os cidadáns votasen nas urnas
e manter unha Constitución democraticamente elexida polos cidadáns, pensa que non tiña que estar
nunha gabia, merecen ter as maiores honras que pode ter un cidadán deste Estado, e so é o que o
PP e a dereita deste Estado lles leva privando á metade deste país dende hai case 40 anos.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez,
di que todos saben que os crimes contra a humanidade non prescriben. En España hai denunciadas
mais de 144000 desaparicións polo tema do franquismo e os restos destas persoas están abandona-
das en gabias e fosas comúns, sen que ninguén se preocupase de desenterrar e identificar. É curioso
que en España a única persoa que foi xulgada polos crimes do franquismo foi precisamente o xuíz
Baltasar Garzón,  que quixo investigar estes crimes. Entenden que para o PP sexa difícil poñerse a in-
vestigar e denunciar porque a día de hoxe aínda viven altos cargos do franquismo implicados e que
na actualidade aínda ocupan altos cargos políticos e privados. É certo que moitos políticos que hoxe
gobernan son fillos ou netos daqueles que gobernaban na ditadura, un motivo máis do PP para
opoñerse á investigación, xa que implica que familiares directos poidan ser os culpables daqueles cri-
mes. Aínda así, cando xa non quede ninguén vivo daqueles culpables, entende que os nomes dos re-
publicanos por defender o goberno constitucional debe ser reparado e todo o que foi incautado e
roubado debe ser reintegrado aos seus herdeiros. Cabe salientar que hai un par de meses o goberno
do PP trouxo unha moción de condena do terrorismo, moción encauzada unicamente aos terroristas
que se dedican a pór bombas. Nós, no seu momento votomos en contra, igual que o BNG e manifes-
taron xa daquela que naquela moción non figuraban os crimes franquistas, motivo polo que votaron
en contra. Por todo isto e por estar de acordo coa moción proposta di que vai votar a favor.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puen-
te, que anuncia a abstención, apelando á Lei da amnistía de 1977, a aquela época e a aqueles políti-
cos, ao que xurdiu naquel momento con todo o que traían de atrás, tan escuro e tan desgrazado, e
que puideron chegar a aquel consenso.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que lamentan que a palada de cal sexa a solución do PP para isto.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera, que di
que a Lei de amnistía e os acordos aos que se chegou na transición para poder traer pacificamente a
democracia a España non implica esquecer ás vítimas, non rescatar os cadáveres, non honrar ás víti-
mas, non sacar ao ditador do val dos caídos, non ter no ano 2013 un monumento nacional dedicado
á honra nacional. Non lle vale como desculpa e lamenta que o PP non faga mais que absterse cando
se trata de condenar 200.000 asasinatos.

A continuación fai uso  da palabra  a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa
Puente, que contesta que logo do 77 e logo do curto período de Suárez, quen gobernou España non
foi o PP e todo iso ben se puido retirar daquela. Non obstante o PP de Fene non vai entrar no debate
da moción e vaise abster.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera,
que di que puntualiza que gobernaron todos os partidos e pensa que no 1985 quizais non era o
momento mais idóneo para sacar a Franco do Val dos Caídos, quizais hoxe a ditadura está máis lonxe
e lembra que hai unha Lei de memoria histórica que é o mínimo paso que se fixo para honrar ás víti-
mas e foi aprobada por un goberno socialista e non do PP.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do
grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 6 abstencións do grupo do PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:
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1. Condenar a sublevación militar fascista dirixida por Francisco Franco, en xullo de 1936,
contra o réxime republicano lexitimamente constituído no ano 1931, e o réxime ditatorial
posterior que durante corenta anos reprimiu con terrorismo de Estado todo vestixio de di-
sidencia e loita pola liberdade, a xustiza social e os dereitos das persoas, e que levou a
cabo máis de 5.000 asasinatos en Galiza.

2. Condenar o papel xogado por boa parte das oligarquías agraria, industrial e financeira e
a xerarquía da Igrexa católica polo seu apoio ao golpismo e ao réxime fascista que se ins-
taurou despois. 

3. Seguir a adoptar desde o goberno municipal as medidas necesarias para garantir que as
persoas represaliadas pola rebelión militar de xullo de 1936, polo réxime franquista e o te-
rrorismo de Estado, o exercicio do seguintes dereitos:

- O dereito a coñecer a verdade sobre aquel réxime, para contrarrestar os intentos de re-
escribir a historia que veñen facendo por parte dos seus herdeiros.

- O dereito á xustiza efectiva para superar o actual estado de impunidade dos respon-
sábeis dos crimes contra a humanidade cometidos.

- O dereito a unha reparación digna e non discriminatoria para centenares de miles de víti-
mas do franquismo.

- O dereito do conxunto da sociedade a que se implementen medidas de cambios sociopo-
líticos, xurídicos e institucionais como garantía de non repetición.

4. Apoiar e adherirse á Querela 4591-10, do Xulgado Nº 1 de Bos Aires, República Arxenti-
na, que leva adiante a maxistrada María Servini por delitos de xenocidio e lesa humanida-
de contra os responsábeis da conculcación dos dereitos humanos durante o franquismo. 

5. Solicitar do goberno do Estado español que cumpra a recomendación da Comisión de
Dereitos Humanos da ONU e derrogue a Lei de amnistía de 1977 para poder xulgar os cri-
mes do franquismo no Estado español.

6. Facer un chamamento á cidadanía a apoiar a querela contra os crimes do franquismo,
como persoas querelantes directamente represaliadas durante o réxime franquista, como
parentes das represaliadas ou ben manifestando a súa denuncia da ditadura franquista e a
súa adhesión á querela contra os seus crimes e os seus protagonistas.

11. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG contra a impunidade da
marea negra do “Prestige” e a prol da transferencia de competencias marítimas á Xunta de
Galiza

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente na Comisión Informativa
de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente realizada o 27 de novembro de 2013 por 4 votos a
favor (1 do grupo socialista, 2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 3 abstencións do grupo do PP:

“MOCIÓN CONTRA A IMPUNIDADE DA MAREA NEGRA DO ‘PRESTIGE’ E A PROL DA TRANSFERENCIA
DE COMPETENCIAS MARÍTIMAS Á XUNTA DE GALIZA

O sinistro do buque petroleiro ‘Prestige’ nas costas da Galiza o 13 de novembro de 2002 mostrou da-
quela o problema da seguranza do tráfico marítimo que circula polo corredor de Fisterra e ameaza as
costas galegas, e, desgrazamente hoxe, coa sentenza ditada polo xulgado a total impunidade dos au-
tores da marea negra e dos responsábeis políticos no goberno do PP no Estado e os seus cómplices
na Xunta.

A pesar de o litoral de Galiza ser o máis afectado do mundo pola contaminación derivada de acciden-
tes marítimos destas características, pois nos últimos 43 anos houbo catro buques que provocaron
importantes vertidos de hidrocarburos ao mar (Polycommander, Urquiola, Aegean Sea, Prestige), aos
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que se lle deben sumar outros sinistros en que tamén houbo unha importante contaminación mariña
polo vertidos de produtos altamente contaminantes (Erkowitz, Cason), son as autoridades xudiciais
as que permiten, despois de 11 anos, a pervivencia desta situación de risco e a impunidade manifes-
ta dos responsábeis.

A senteza do ‘Prestige’ permite que o Estado continúe controlando os dispositivos de transporte de
mercadorías perigosas por mar nas costas galegas, impedindo que Galiza poida facelo en porto e en
tránsito, e tamén que os medios de salvamento e prevención de catástrofes ambientais despregados
nas nosas costas non sexan suficientes e adecuados para encarar situacións de risco ou combater a
ameaza da contaminación.

Así hoxe, con esta sentenza, non só se premia o feito da marea negra senón que os seus respon-
sábeis quedan impunes, e ademais vale para apoiar a falta de vontade para transferir as competen-
cias en tráfico marítimo e prevención de accidentes no mar á Xunta de Galiza, animando a actitude
compracente dos gobernos español e galego do PP, que non actúan nas instancias que ocupan para
protexer os intereses dos galegos e galegas vinculadas directamente á actividade pesqueira no mar e
que constitúe unha fonte de riqueza de moitas comarcas costeiras de Galiza. 

Por todo iso, solicítase do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte 

ACORDO

1. Lamentar a sentenza ditada pola marea negra provocada polo Prestige que permite a impunidade
dos seus responsábeis, tanto políticos como materiais.

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do estado español a transferencia das competencias para
o control e inspección dos barcos que recalan nos portos galegos e dos que transitan polo dispositivo
de separación de Fisterra, para poder aplicar unha política preventiva no transporte marítimo de
mercadorías perigosas, ademais da competencia inherente ao salvamento marítimo e loita contra a
contaminación mariña nas costas de Galiza.

3. Apoiar as mobilizacións en contra da impunidade dos responsábeis da marea negra do Prestige e
en demanda da transferencia de competencias á Galiza nesta materia.

4. Enviar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado e grupos
do Parlamento galego.”

Abre o debate o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que é lamentable que a única vítima política fose o Sr. Cuíña no seu día e a partir disto, a costa
galega é costa libre de afundir barcos vellos. É tremenda a falla de memoria e a falla de responsabili-
dade, ao final quen pagou todo isto foron todos os que viven preto das costas, coas perdas que su-
puxo aquilo, o dano que supuxo nas costas está aí, igual que os danos no dispositivo humano que
acudiu ás costas que aínda non se sabe se están afectados por respirar hidrocarburos. Todo isto o su-
fragou o conxunto do Estado. No fondo, aquí o que se abre é unha veda a non ser responsables de
absolutamente nada, a non facerse cargo de nada e a Xunta de Galicia asume así problemas como os
de Sogama. A día de hoxe, que se diga que todo foi ben, que os responsables están xulgados e que
aquí non pasou nada, é unha broma de mal gusto.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera,
que di que comparten a indignación igual que todos os cidadáns, agás aqueles do PP aos que non lle
caeu ningunha sanción. Dende logo semella incrible que a maior catástrofe natural que padeceu o
Estado español quede directamente impugne, que non se cumpre nin o mantra de que quen contami-
ne que pague. É incrible que a compañía armadora, responsable desa chatarra ou cadáver flotante,
como se definiu no xuízo, non teña responsabilidade en que poida navegar e transportar mercadorías
tan perigosas coma a que transportaba. É incrible que ninguén se dirixise contra a compañía asegu-
radora para poder recuperar os cartos que o desastre ocasionou e que tivo que gastar o goberno de
España e a Xunta de Galicia no seu combate e parécelle incrible que dende a Administración o tema
quede totalmente impugne, porque é evidente que a catástrofe foi froito das políticas que se toma-
ron, como a de ter un buque á deriva durante varios días para logo tomar a peor decisión que é leva-
lo contra marea e afundilo lonxe da costa. 
É moi difícil de entender que non haxa responsables empresariais, na administración ou na parte po-
lítica. Espera que os recursos presentados perante o Tribunal Constitucional presenten os seus froi-
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tos. É certo que dende as filas do PP houbo algún cargo que tivo a decencia de dicir que se ía pre-
sentar un recurso, así o presidente da Xunta de Galicia o dixo e logo matizou que sería para encon-
trar responsabilidades civís que permitan sacar algo de cartos para compensar os gastos da Adminis-
tración, pero non o goberno de España, que non vai presentar ningún recurso penal nin a iniciar nin-
gún tipo de causa.
Produciulle indignación, ademais da sentenza, ver a ministros como Cañete e outras persoas do PP
cun sorriso de orella a orella pensando, non nos intereses do país, dos cidadáns, senón pensando só
nos seus intereses particulares e dos compañeiros de partido como os do actual director xeral da
Garda Civil, do ministro de economía, do presidente dos “hilillos” ou do propio director xeral da ma-
riña mercante daquel momento, por quedaren libres de toda culpa en vez de ver, como gobernantes,
o que se lle ven enriba ao Estado, que é a imposibilidade de recuperar ningún dos miles de millóns
de euros que se investiron na catástrofe.
Engade que, a día de hoxe, hai que sinalar que aínda segue a haber prexudicados e afectados que
aínda non percibiron ningunha indemnización por mor desta catástrofe. Todo o que tivo que ver co
Prestige é un desbaraxuste, así este Pleno debe pronunciarse e o mínimo que pode facer é pedir que
se poidan depurar responsabilidades e revisar a sentenza. É certo que a moción ten un apartado so-
bre o que teñen algunha dúbida, que é a reclamación das competencias marítimas para a Xunta de
Galicia, porque entenden que non é un problema de competencia o que hai neste caso, xa que se a
competencia estivera aquí probablemente a resolución do asunto sería igual, porque quen adoptou as
decisións do que facer co Prestige estaba na torre de control marítima da Coruña. En todo caso apo-
iarán a moción.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, María Carmen Martínez, que di
que normalmente en todas as grandes catástrofes ecolóxicas orixinadas por derrames de petróleo os
tribunais condenan sempre ás empresas extractoras coa multa correspondente, agás en España. No
ano 1985 a empresa Exxon Valdez derramou 40000 toneladas de petróleo e condenouse á empresa,
logo de chegar a un acordo co goberno de Alaska, e pagou 3400 millóns de dólares polos danos cau-
sados. No ano 1999 o petroleiro Erika contaminou a costa de Gran Bretaña derramando máis de
1000 toneladas polo que a empresa responsable foi condenada a pagar máis de 200 millóns de eu-
ros. Así, hai moitos mais casos e sempre se atopa a algún culpable agás aquí. Hai 11 anos que o
Prestige contaminou as costas galegas e do Cantábrico e neste caso non houbo ningún culpable. Non
sabe onde queda a responsabilidade do capitán, da empresa propietaria que declarou apto o barco
para navegar e transportar petróleo, a da autoridade portuaria, a do goberno español, a do presiden-
te e vicepresidente do goberno de entón, a do delegado do goberno en Galicia e, así, os demais res-
ponsables que se van ir sen ningún tipo de responsabilidade. Isto é outra burla do PP, que coa coni-
vencia de fiscais e xuíces estase a rir de todos os españois, máis concretamente dos galegos. Como
anécdota pode sinalar a tres activistas navarros que foron condenados a 3 anos de cárcere por tira-
rlle unha tarta a Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, feito polo que inicialmente se lles pedía 9
anos de cárcere. Naquel caso a presidenta recibiu unha tarta e neste o presidente dixo que so había
uns fíos de plastilina. Remata anunciando o voto favorable.

A continuación fai uso da palabra  a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa
Puente, que di que entende o malestar social que hai respecto do feito que ninguén vaia pagar o
dano medioambiental que se lle causou a Galicia. Neste sentido o Sr. Feijoo anunciou a presentación
dun recurso ante o Tribunal Supremo. Pensa que na sentenza hai dous puntos que se están a anali-
zar e confundir, por un lado está o estado do barco e por outra a xestión política do incidente. Res-
pecto do responsable di que si que existe, xa que se demostrou que o barco estaba en mal estado e
declarouse responsable á clasificadora ABS, que curiosamente non estaba imputada. Ao non haber
delito penal non se poden derivar responsabilidades civís. España xa pleiteou contra ABS en EE.UU
para exixirlle 1000 millóns de euros de indemnización, demanda que foi desestimada pola lexislación
americana. Esta exixencia de responsabilidade civil terase que trasladar a un proceso civil logo de
que rematara o proceso penal con esta sentenza. Da xestión política queda constancia no argumen-
tario da sentenza que o goberno daquel momento non tomou ningunha decisión arbitraria, valida to-
tal e absolutamente a xestión do goberno ante a crise do Prestige. Tamén deixa constancia que o Tri-
bunal logo de estudar todas as consideracións chega ao fallo e merece o respecto de todos os aquí
presentes, sen prexuízo dos recursos que se poidan presentar, así o presidente da Xunta de Galicia
xa está a facer o que ten que facer.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di, en relación co tema do traspaso das competencias, que para o BNG é fundamental, non por ser
unha formación nacionalista, senón porque Galicia é o 80% da produción conserveira do Estado es-
pañol, o 42% da construción naval, o 24% da produción de peixe e este desastre afectou ás costas,
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ás praias, así como ao turismo como valor ecolóxico en si mesmo. En base a isto, e como queren go-
bernarse a si mesmos, tamén queren ser responsables de quen circula polas costas.
O proceso probablemente foi mal levado e prolongado no tempo, cunha desafortunada dirección po-
lítica, un abandono total de responsabilidades de quen gobernaba e non se fixo nada por buscar res-
ponsables nin compensacións como se fixo noutros lados.
Sempre que houbo contaminación se pagou, agás aquí, algo que é unha máxima, inda que o pago
non repare, polo que aquí o que indigna á xente é que non sexa así e teñan que ser os cidadáns os
que teñan que pagar o desastre doutros.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do
grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 6 abstencións do grupo do PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Lamentar a sentenza ditada pola marea negra provocada polo Prestige que permite a
impunidade dos seus responsábeis, tanto políticos como materiais.

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do estado español a transferencia das compe-
tencias para o control e inspección dos barcos que recalan nos portos galegos e dos que
transitan polo dispositivo de separación de Fisterra, para poder aplicar unha política pre-
ventiva no transporte marítimo de mercadorías perigosas, ademais da competencia inhe-
rente ao salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña nas costas de Galiza.

3. Apoiar as mobilizacións en contra da impunidade dos responsábeis da marea negra do
Prestige e en demanda da transferencia de competencias á Galiza nesta materia.

4. Enviar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado e
grupos do Parlamento galego.

12. Mocións urxentes

Non se presentan.

13. Rogos e preguntas

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, fai os seguintes rogos e preguntas:

- ¿Hai algún tipo de medida respecto do control dunhas queimas que houbo no contorno da piscina
municipal?.
Contesta o concelleiro de Servizos que di non recibiron queixas, o único que souberon foi a queixa
que lles achegou a concelleira do PSOE que recibiu ela. Pensa que pode ser unha veciña que veu pe-
dir o luns un permiso de queima á que se lle deu o teléfono da Xunta de Galicia para que o solicitara.

- Na Comisión de Cultura preguntouse pola programación do Nadal e a concelleira respondeu que
aínda non estaba pechada. Hoxe, a día 5 e 20 días antes do Nadal, pregunta se está xa a programa-
ción pechada e cal vai ser (ademais da cabalgata de reis, que supón que a haberá) e se hai algunha
novidade ao respecto.
Contesta a concelleira de cultura que o día 20 haberá un concerto de piano, o 21 un concerto de pan-
xoliñas, tamén un concerto de Bellón e Maceiras, exposición o luns que vén e cabalgata de reis. De
todo isto deuse conta na Comisión de Cultura do pasado venres. As actividades xa estaban progra-
madas e deuse conta naquela. 

- Recibiron queixas de veciños que atoparon a auga da piscina un pouco fría. A concelleira na comi-
sión informou que foi un problema da caldeira pero pregunta, pero pide mais información.
Contesta a concelleira de Cultura que si que se recibiron unhas queixas, a auga descendeu 2 grados.
A piscina está agora mesmo a 28 grados, cando debía estar a 25. As caldeiras non funcionan ben
dende hai moitos anos e, a raíz disto, estanse a revisar os partes e comprobouse que a baixada des-
tes 2 grados prodúcese todos os anos coincidindo coas baixadas de temperatura, tal e como pasou
nos anos 2008, 2009 ou 2010. As queixas foron poucas, non obstante, di que logo se acercou ata alí
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e dixéronlle que todo estaba ben. Di que o voceiro do BNG, que sabe máis disto, xa ten dito que a
temperatura da pía municipal era moi elevada. O que non sabe dicir é por que baixan estes grados.

- Rógalle á concelleira de cultura para que modere as formas na Comisión Informativa de Cultura,
que respecte aos grupos da oposición, que asuma que os concelleiros da oposición están para facer o
que lles compete, que é controlar a acción do goberno e que non é nada persoal contra dela, xa que
as concelleiras do grupo do PSOE lle trasladan constantemente que hai un ninguneo constante ás
preguntas que fai a oposición, respondendo cousas como que a concelleira responderá o que lle dea
a gana, que hai determinados temas aos que non vai contestar porque sempre se preguntan as mes-
mas tonterías, retíralle a palabra aos voceiros da oposición, dilles que non se pode debater senón
que só caben preguntas e respostas, entendendo que isto é así nos plenos pero as comisións toda a
vida funcionaron como un órgano de debate para que os temas chegasen traballados a este pleno.
Por iso rógalle ben a concelleira ou ben ao alcalde que asuman dunha vez cal é o papel da oposición
e permita á oposición traballar nun ambiente minimamente normal.
Contesta a concelleira de cultura dicíndolle ao voceiro socialista que ela non é a presidenta desa Co-
misión e non lle retira a palabra a ninguén, que se é o caso, o fará a presidenta.

- Roga para que non se volva repetir a improvisación total que está pasando ultimamente cos actos
do concello. Así, hoxe, a media tarde, hai unha entrega de premios do Concurso da Pataca, hai esta-
blecementos que aínda coñeceron hoxe o acto, polo que roga que se faga con previsión e que se invi-
te a todos os participantes. Logo, 5 minutos antes do pleno había convocada unha comisión de inves-
tigación, que se anulou. Agora, logo do Pleno, hai o inicio do alumeado de Nadal, o recoñecemento
aos colaboradores do Adolfo Ros e o inicio do mercadiño medieval, todo isto sen ningún tipo de orde
nin previsión.
Contesta o concelleiro de facenda que a entrega de premios é as 16:30 porque é a hora que mellor
lle vén ao sector da hostalaría. Di que tentou facelo a fin de semana, no festivo ou na ponte e non
atopou unha resposta positiva porque é un momento de moito traballo. Consultouse con algún dos
hostaleiros, non con todos, e chegouse a idea de que este era o mellor horario. As comunicacións se
fixeron con dous semanas de antelación, na que tamén se anunciaba o mercado de Nadal, e non
sabe se isto deu lugar a algunha confusión. Hoxe non se lles comunicou nada, avisóuselles para lem-
brarlles o acto. Xunto a isto aproveitouse para dar publicidade ao concurso de Nadal aínda que a
inauguración será mañá ás 12.00 h. Respecto dos actos da noite, non se poden xuntar cos da tarde e
todo iso pensa que estivo moi claro no saúda que se lles enviou. 

- Solicitaron noutros plenos a mellora da entrada da rúa Santiago en Barallobre, que se solicitase á
Deputación Provincial á mellora da seguridade e di que houbo un novo accidente á altura do cemite-
rio de Barallobre. Rogan que se retire o aceite que quedou na gabia e no chan e que se reitere a peti-
ción da mellora de seguridade neste estrada.
Contesta o alcalde que estivo a semana pasada na Deputación e falou do tema co responsable de
vías e obras, quen lle dixo que hai pouca solución, que ata o cemiterio se poderían construír unhas
beirarrúas pero que o tramo restante ten pouca solución, polo que o que se fixo é dar instrucións
para que haxa máis vixilancia, sobre todo ao redor dos institutos.

- ¿En que estado está a xestión para cederlle ao concello os baixos do bloque 10 de San Valentín?.
Contesta o alcalde que houbo que volver a repensar o tema de novo, ao final apareceu unha escritu-
ra na que a cooperativa dos propietarios das vivendas de San Valentín está disolta e non se sabía da
existencia desa escritura. Tamén hai outra escritura, que é totalmente nula, porque tres representan-
tes dos coperativistas atribúenlle a propiedade do bloque 10 a 348 persoas, que loxicamente non
aceptaron a propiedade. Logo tamén hai un pleito no que se demanda a todos os propietarios para
desfacer o proindiviso do bloque. En definitiva, hai un galimatías non pequeno, polo que hai que vol-
ver á idea inicial de falar cos representantes dos propietarios aos que se lles encargou transferir a
propiedade inmobilidaria e ver si o notario accede a transferir a propiedade e se a rexistradora acce-
de a rexistrar o bloque. Caso contrario, haberá que pensar nunha cesión pero o perigo continúa alí, é
dicir, quen vai facer esa cesión vai dicir que representa a unhas persoas co perigo de que algunha de-
las diga o contrario.

- Hai un ano aproximadamente o goberno comprometeuse a pensar un acto digno e institucional que
permitise colgar as fotos da galería de alcaldes que hai feita dende hai tempo. Roga que se faga algo
co material que leva case que dous anos aquí sen facer nada.
Contesta a concelleira de Cultura dicindo que esta semana púxose a traballar nisto. A alcaldía é a que
o vai preparar a través do Departamento de Cultura. Vaise facer unha exposición logo de recuperar o
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arquivo antigo da imprenta Sanesteban. Pensa que a partir da semana que vén se enviarán as invi-
tacións.

- Roga que se limpe a zona verde que hai fronte ao Mercadona de San Valentín.

- Hai un autobús escolar que se foi da estrada en Magalofes sen ningún tipo de control na zona, ¿que
novas hai do que vai pasar co autobús?
Contesta o alcalde que di que estivo alí varias veces e que se tomaron medidas de seguridade, estivo
a empresa IASA e tamén outra empresa de Grúas Vidal para estudar como sacalo, xa que é unha ta-
refa complicada.

- En relación á colocación da foto do Xefe do Estado que hoxe vese colocada no salón de Plenos di
que quere chamar a atención ao xeito de como se colocou e pregunta se non haberá sitios onde col-
gar a foto do Rei sen necesidade de colocala no medio da instalación que leva varios anos presidindo
o salón de plenos, que é unha homenaxe ás Corporacións da II República e aos concelleiros e conce-
lleiras fusilados durante o franquismo, que ademais dos 10 metacrilatos, ocupa o espazo que vai
dende columna a columna. Non semella o mais axeitado poñer a foto do Rei cravando un cadro no
medio. Roga que se coloque o cadro do Rei noutro sitio para que non interfira con outras instalacións
que hai no salón de plenos do concello.

- En relación con Navantia, ¿valeu para algo a viaxe que fixeron os responsables do PP desta comar-
ca a Madrid, a SEPI?. Pídelle ao alcalde que lles informe das xestións feitas en Madrid.
Contesta o alcalde dicindo que a reunión pensa que serviu para algo,  que os alcaldes xa debían ter
ido antes a Madrid e pensa que todo tipo de presión está ben, xa que o que se está a vivir é inconce-
bible. Aproveita para informarlles que hoxe recibiu aviso de que o vindeiro día 11 hai unha xuntanza
extraordinaria dos representantes de todos os Concellos de Ferrol, Eume e Ortegal e os Comités de
Empresa de Navantia Ferrol e Fene.

- Reitéranlle unha vez máis ao alcalde que este Pleno aprobou unha moción para solicitarlle ao presi-
dente da Xunta de Galicia unha reunión cos representantes da corporación para tratar dos contratos
dos floteis. ¿Remitiulle a solicitude de reunión?. Se non é así, roga que o faga.
Contesta o alcalde que se queren, a solicitará.

O Sr. Painceiras aproveita para contestar ás preguntas solicitadas polo voceiro do BNG respecto do
servizos de xardinería.
Así di que os traballadores sen identificar que fan traballos de xardinería eran traballadores da em-
presa SITGAL, SL, que é de Fene. O responsable dos traballos é el mesmo. Si que cumprían as medi-
das de seguridade no traballo e di que teñen contratada as medidas de riscos laborais coa empresa
San Lorenzo. Non era preciso que tiveran arneses porque traballaban a unha altura inferior a 3,5 m.,
polo que non é necesario ningunha medida de seguridade non sendo os zapatos e o traxe de seguri-
dade. Si que contan cos EPIS axeitados, faena, guantes, calzado de seguridade, antideslizante, tesoi-
ras de poda, pértigas de poda, escada homologada con tacos de goma antideslizantes. Di que esta
empresa presta servizos e que é normal que o fagan. Di que non existe o prestamismo de traballado-
res, que se trata dunha empresa que presta servizos. 

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, fai os seguintes rogos e preguntas:

- Di que o rango da temperatura das pías municipais está entre os 22 e os 29 graos, pero o que pasa
é que se a temperatura ambiental baixa moito a caldeira non pode, iso é o que pasa dende o punto
de vista técnico. Á xente quéixase en todas as piscinas, se a temperatura está moi alta a xente que
nada moito quéixase e a que nada pouco está a gusto.

- Roga que se atenda o derrube no camiño dos Loureiros que non se acometeu dende o pleno pasa-
do.

- Roga que arranxe a rúa Alta fronte ao colexio Centieiras.

- Rógalle ao alcalde que rectifique o saúda que lles fixo chegar ás sociedades para o acto institucional
de mañá ás 13.00 h porque o BNG nunca interveu neste acto outros anos e este ano tampouco o vai
facer.

- Roga que se aclare na seguinte comisión como está o asunto da cesión do Perlío.
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- Reitera o rogo para que se coide o tema do uso do galego. No cartel da carreira da Volta a Ría ha-
bía unha mestura do galego e do castelán.

- Roga que os convites que se fagan o sexan polo mesmo método, preferiblemente por mail,  de tal
forma que se aforre o papel e, no caso de querelo facer en papel, achéguenllo aos grupos políticos e
deposítenos nas caixas de correo dos grupos.

- Viron pola prensa que foron a Madrid e logo de escoitar a resposta ao voceiro socialista non sabe
que foi o que conseguiron para o naval e cal vai ser a proposta que van facer para o día 11. ¿Esa vi-
axe foi organizada como representantes dos concellos ou como partido político?
Contesta o alcalde dicindo que a Madrid foron os cargos electos do PP. Respecto ao que se conseguiu
di que xa sabe que non ía vir cun barco baixo o brazo, pero pensa que a entrevista co presidente de
Navantia foi importante, porque cre que eles tamén son quen de levar ese malestar alí e canto mais
se presione é moito mellor e o único que conseguiron foron boas palabras e dixéronlles o mesmo que
xa lles dixeron aos sindicatos, incluso algo menos. Non obstante pensa que os alcaldes da comarca
xa debían ter ido antes a Madrid.

- O concelleiro de facenda dixo no último pleno que non se ían dar as subvencións nominativas por-
que non había orzamento. Logo o alcalde dixo publicamente o contrario. ¿Vanse pagar ou non ditas
subvencións? Se é así, ¿cando van facer a modificación das bases vixentes? Se non é así, ¿como ten
previsto facer?
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que se fixo a mesma pregunta na comisión e
xa se lles explicou como se ían tramitar, van ser a través da emisión de facturas por parte das socie-
dades que teñan dereito a percibilas, segundo estaba previsto nos orzamentos do 2013, con isto
aclara que son as mesmas subvencións previstas naquel proxecto de orzamentos. Espera que se pa-
guen axiña, aínda que de momento non están todas presentadas e hai que ter en conta por exemplo
que o Scratch Fene aínda vai ser o 14 de decembro. Non obstante a súa idea é ter tramitado todo
nun único expediente.

- Respecto da Volta á Ría queren saber quen asumiu a dirección técnica da carreira, que entende que
tiña que ser alguén do Concello pero non sabe quen.
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que o director foi Diego Ezquerro.

- O pasado 24 cumpriuse un mes da non aprobación do orzamento. Di que non debía ser moi urxente
cando non se volveu traer de novo ao pleno vía cuestión de confianza, polo que Fene queda sen orza-
mento. ¿Hai algunha previsión para o ano 2014 e van presentar taxas e impostos?
Contesta o concelleiro don Juan José Franco Casal dicindo que logo de non aprobarse o orzamento do
2013, xa está traballando no orzamento do 2014 para poder telo no primeiro trimestre do ano. Res-
pecto das taxas de pagamento anual é evidente que quedan automaticamente conxeladas e as de-
mais estudaranse nas reunións previas á comisión de facenda.

- ¿Que información poden dar sobre os cambios do concesionario da auga?
Contesta o alcalde que a empresa Aguagest comunicoulle ao concello o cambio de denominación e
dita comunicación está a ser valorada por secretaría e intervención, xa que a sociedade principal divi-
diuse en 5 sociedades que prestan servizos en distintos territorios, polo que hai que ver como queda
agora o tema da clasificación, a acreditación da solvencia, a subrogación e demais. Non obstante,
isto levarase á comisión correspondente.

- ¿Cal é o obxectivo do mercadiño?, ¿ten algún custo para o concello?
Contesta o concelleiro don Juan José Franco Casal que a finalidade é servir de reclamo para que veña
xente a Fene e incentivar que nesta ponte a xente non marche e quede na vila. En relación ao custe
di que non supón ningún custe directo para o Concello, só se presta colaboración en cuestións como
é o subministro de enerxía eléctrica.

- En relación coas actas das Xuntas de Goberno Local quere saber en que situación esta a licitación
do servizo de axuda no fogar, xa que a empresa adxudicataria, Socyser, foi excluída, polo que pre-
gunta, ¿en que situación está o proceso e como está o servizo?.
Contesta o alcalde que a empresa Socyser quedou excluída e o proceso quedou suspendido porque
requiríuselle documentación e comprobouse que non estaba de alta no IAE. O expediente está en se-
cretaría á súa disposición para consultalo.
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A concelleira, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que non é certo que non se dera información pois
hai unhas sesión deu conta disto nunha comisión informativa. 

- En relación coas preguntas por escrito di que o fixeron non porque non saiban que hai empresas
que traballan para o concello, senón porque viron aos traballadores sen elementos de protección. Ta-
mén viron traballadores dalgunha empresa que paralelamente fixeron tarefas de podas con persoal
municipal. Como hai experiencias coma a da radio, na que o concello pagou indemnizacións a traba-
lladores que eran traballadores dunha asociación e non do concello, queren que non se asuma un po-
sible problema de prestamismo laboral e que ao final o concello acabe por pagar. Como teñen esas
dúbidas, por iso presentaron esas preguntas. 

A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e
preguntas:

- No último Pleno preguntou polo estado do PXOM e quedou sen resposta. No mes de marzo fixeron
unha solicitude para reunirse cos redactores do plan e dende aquela non saben nada.
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente dicindo que de momento non esta prevista
ningunha reunión. Conta con que a principios de ano poida convocar dita reunión e tamén facer reu-
nións coas sociedades para poderlles explicar o contido do PXOM.

- En relación con Sogama, ¿vaise sumar Fene á petición dos alcaldes contra o canon para falar co
presidente da Xunta para tratar o tema?
Contesta o alcalde que evidentemente ten que ser así e pensa que é unha cuestión que se debe tra-
tar na Fegamp e que xa se conseguiu ese aprazamento. Di que non está a favor da suba do canon.

- En relación coa Comisión de Cultura quere comentar que ten pedido que no expediente das comi-
sións se poña por escrito as cuestións das que se van dar conta, como se fai con outras comisións
como á de Facenda. A resposta é que non é obrigatorio e que non se vai facer. O que pasa é que can-
do se dá a información, que non di que non se facilite, a información vaise lendo do teléfono móvil e
mais da metade das cousas non dá tempo nin anotalas e, así, é difícil saber cando e onde, o día e o
lugar das actividades ou actuacións. Non é tan difícil traer as cuestións por escrito.

Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que se por algo se caracteriza o Departa-
mento de Cultura e Deportes é por enviar saúdas de todas as actividades que se organizan dende o
concello, independentemente de que ás veces se poida cometer algún erro. Tamén lle consta que se
envía todo por email, ademais de achegalo en papel, polo que pensa que a información está dada de
sobras.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 19:59 horas, de
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas

29 de 29

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE


