
ACTA DA SESIÓN CONSTITUTIVA DO PLENO DO CONCELLO CELEBRADA O DÍA 11 DE
XUÑO DO 2011

No salón de Plenos do Concello de Fene sendo as doce horas do día dezaseis de xuño de
dous mil once, reúnense, previa convocatoria, a totalidade dos concelleiros electos (17),
proclamados pola Xunta Electoral de Zona, asistidos polo secretario xeral do Pleno, Don
Jesús Tallón García, que dá fe do acto, coa finalidade de proceder á constitución da nova
Corporación e á elección do alcalde do Concello de Fene estando presente a interventora
Dona Marta Roca Naveira.
Pola Secretaría intervense para saúdar ós presentes e informar sobre o obxecto da sesión e a
normativa aplicable dando lectura ós artigos 195, 196, 108 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de
xuño, o artigo 40 do R.D. 2568/1986 do 28 de novembro e o artigo 1 do R.D. 707/1979 do 5
de abril. De seguido procede a Secretaría a dar conta da acta de proclamación de
Concelleiros electos, remitida pola Xunta Electoral de Zona, segundo a cal resultaron
proclamados concelleiros electos os seguintes candidatos: 

Polo Partido Popular (P.P.): Don Gumersindo Pedro Galego Feal, Dona Rocío Aurora Bértoa
Puente, Don Alejandro Dopico Rodríguez, Don Juan José Franco Casal, Dona Juana Barro
Couto e Don José Andrés Serantes Painceiras.
Polo Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-PSOE):
Don Iván Puentes Rivera, Don Antonio Luis Noceda Carballo, Dona Amalia García Balado,
Don José Antonio López Rodríguez e Dona María Carmen Silvar Canosa.
Polo Bloque Nacionalista Galego (B.N.G.): Juventino José Trigo Rey, Rita María Couto Seijido,
Manuel Polo Gundín, Inés Roca Requeijo e Justo Martínez Ardá.
Por Esquerda Unida (EU): Dona María del Carmen Martínez Rodríguez

Infórmase tamén, segundo a acta remitida pola Xunta Electoral de Zona, do número de votos
obtidos por cada una das candidaturas presentadas nas eleccións na circunscripción electoral
de Fene, sinalando que a lista máis votada foi a encabezada por Don Gumersindo Pedro
Galego Feal. 
Prosegue o secretario dicindo que logo de ver a documentación acreditativa da personalidade,
presentada polos concelleiros electos, o concelleiro electo de maior idade resulta ser dona
Amalia García Balado e o de menor idade don Iván Puentes Rivera, os cales integrarán a
Mesa de idade, actuando como secretario da mesma o do Pleno. Procédese pola Secretaría a
preguntar, tal e como esixe o artigo 108 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de Réxime
Electoral Xeral, empregando a fórmula que establece o artigo 1 do Real Decreto 707/1979, a
Dona Amalia García Balado se xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente
as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Fene con lealdade ó Rei, gardar e facer
gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Respondendo Dona Amalia
García Balado “si, prometo”.
A mesma pregúnta formúlase a Don Iván Puentes Rivera que responde “si, prometo”. 
Constituída a Mesa de idade, a Presidenta da mesma saúda ós concelleiros electos e  e
público asistente a esta sesión pública e declara aberta a sesión para a constitución da
Corporación do Concello de Fene e a elección do seu alcalde.
A indicación da Presidenta da Mesa, o secretario informa que os concelleiros electos
presentes, que figuran na acta de proclamación da Xunta electoral de zona remitida a este
Concello, entregaron con anterioridade á sesión, na Secretaría Xeral, as respectivas
credenciais de concelleiros electos, e que tamén teñen presentadas as declaracións de bens
patrimoniais e participación en sociedades e causas de posible incompatibilidade e relación de
actividades que proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos, tal e como esixe o
artigo 75 da lei 7/1985 de 2 de abril, as cales foron inscritas nos correspondentes libros
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rexistros custodiados na Secretaría Xeral. Rematada a información a Presidenta da Mesa,
logo de comprobar as credenciais e  as declaracións de intereses presentadas, non
apreciando causa de incompatibilidade en ningún deles, procede á formalización do
xuramento ou promesa de acatamento á Constitución ós demáis concelleiros electos, coa
mesma forma anteriormente utilizada cos membros da Mesa de idade, respondendo cada un
deles o que segue:

Don Gumersindo Pedro Galego Feal: “si prometo”
Dona Rocío Aurora Bértoa Puente: “si juro”
Don Alejandro Dopico Rodríguez: “si juro”
Don Juan José Franco Casal: “si juro”
Dona Juana Barro Couto: “si juro”
Don José Andrés Serantes Painceiras: “si prometo”
Don Antonio Luis Noceda Carballo: “si prometo”
Don José Antonio López Rodríguez: “si prometo”
Dona María Carmen Silvar Canosa: “si prometo”
Don Juventino José Trigo Rey: “si prometo”
Dona Rita María Couto Seijido: “si prometo”
Don Manuel Polo Gundín: “si prometo”
Dona Inés Roca Requeijo: “si prometo”
Don Justo Martínez Ardá: “si prometo”
Dona María del Carmen Martínez Rodríguez: “si prometo”

A Mesa de Idade declara válidamente posesionados ós concelleiros da nova Corporación
resultante das eleccións locais celebradas o día 22 de maio do 2011.
De seguido a Mesa de Idade pregunta aos tres Concelleiros que encabezan as listas das
catro candidaturas que obtiveron representación (Don Gumersindo Pedro Galego Feal, Don
Iván Puentes Rivara, Don Juventino José Trigo Rey, e Dona María del Carmen Martínez
Rodríguez) si presentan a súa candidatura para a elección de alcalde do Concello de Fene,
contestando afirmativamente os catro edís.  
Procédese á votación ordinaria preguntándose ós concelleiros quen vota a favor de cada un
dos candidatos, por orde de maior a menor votos obtidos da lista que encabezan nas
eleccións municipais, á Alcaldía, resultando o que segue:

Don Gumersindo Pedro Galego Feal, votos a favor 6 (de Don Gumersindo Pedro Galego Feal,
Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, Don Alejandro Dopico Rodríguez, Don Juan José Franco
Casal, Dona Juana Barro Couto e Don José Andrés Serantes Painceiras).
Don Iván Puentes Rivera, votos a favor: 5 (dos señores:  Don Iván Puentes Rivera, Don
Antonio Luis Noceda Carballo, Dona Amalia García Balado, Don José Antonio López
Rodríguez e Dona María Carmen Silvar Canosa).
Don Juventino José Trigo Rey, votos a favor: 5 (dos señores: Juventino José Trigo Rey, Rita
María Couto Seijido, Manuel Polo Gundín, Inés Roca Requeijo e Justo Martínez Ardá).
Dona María Carmen Martínez Rodríguez, votos a favor: 1 (da señora María del  Carmen
Martínez Rodríguez).

A Mesa de idade, logo de ver o resultado da votación na que ningún dos candidatos obtivo
maioría absoluta e que a lista que obtivo máis votos populares nas eleccións municipais do 22
de maio do 2011 foi a encabezada por Don Gumersindo Pedro Galego Feal, declara alcalde
electo ó concelleiro Don Gumersindo Pedro Galego Feal. Proclamado alcalde electo a Mesa,
a través do concelleiro de menor idade, procede tal e como esixe o artigo 108 da Lei orgánica
5/1985, do 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral, empregando a fórmula que establece o
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artigo 1 do Real Decreto 707/1979 do 5 de abril, a preguntarlle o alcalde electo se xura ou
promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do
Concello de Fene con lealdade ó Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma
fundamental do Estado, respondendo Don Gumersindo Pedro Galego Feal “si prometo”
quedando posesionado do cargo alcalde do Concello de Fene, e asumindo a Presidencia da
sesión substituindo ós membros da Mesa. 
Pola Alcaldía concédeselle a palabra ó concelleiro Don Iván Puentes Rivera quen intervén
dicindo que hai catro anos unha persoa lle dixo que hai que estar ás duras e ás maduras, que
os socialistas saben estar nas dúas circunstancias. Prosegue dicindo que non sabía si tiña
que preparar un discurso de continuidade ou de despedida polo que non o tiña preparado. Di
que quere agradecer ós sete compañeiros de partido que o acompañaron no anterior goberno
municipal e que traballaron duramente en gobernar o Concello de Fene, aos traballadores do
Concello que lealmente traballaron e colaboraron co Concelo e a todos os veciños e veciñas
de Fene que lle deron a mellor oportunidade que se lle pode dar a un veciño que é ser alcalde
do seu Concello e poder dicir que durante catro anos puido traballar polos intereses dos seus
veciños. Prosegue dicindo que o seu partido cre na democracia e respecta todos os procesos
electorais, que se vai coa conciencia tranquila e a satisfacción de facer o traballo o mellor que
souperon e puideron e que cre que deixan o Concello mellor de como o atoparon e que
precisamene niso consiste a democracia en traballar unidos por mellorar un pobo. Di desexar
os mellor dos éxitos o novo alcalde de Fene e que exercerán unha oposición responsable coa
man tendida para que a situación aritmética non sexa obstáculo para o funcionamento do
Concello, di que o alcalde aproveite o día da data desta sesión porque será o máis feliz , que
dende hoxe mesmo ten a a man tendida ó alcalde e ó P.P. e que desexa que dentro de catro
anos Fene sexa un pobo mellor. Por último di que, como sempre, queda á disposición dos
veciños e veciñas de Fene.

Rematada esta intervención procede a tomar a palabra o sr. alcalde-presidente que intervén
dicindo que tampouco preparou un discurso pero que nestas ocasións o que se improvisa sae
de verdade. Agradece aos veciños de Fene tanto como aos concelleiros do seu partido que o
acompañan e que espera que sexa dignos da confianza outorgada e que podan construir un
pobo mellor do actual. Di querer facer unha lembranza a todas as Corporacións democráticas
do Concello e un recoñecemento especial ó alcalde saínte que segue sendo e sequirá sendo
alcalde ó igual que Xosé María Rivera Arnoso, condición da que os dous poden presumir
porque entende que non honra maior nun Concello que ser o seu alcalde. Quere agradecer
tamén ós seus avós dos que un deles tivo que emigrar e outro foi carpinteiro en Bazán e
tamén ó seu pai que con catorce anos comezou de aprendiz de carpinteiro en Bazán xa que
grazas o esforzo e traballo de veciños como eles outros puideron ter un maior
desenvolvemento e estudas e grazas a eles agora eles están aquí. Di que quere lembrar e
recordar especialmente ó seu pai que tamén foi alcalde de Fene e a el di brindarlle o éxito
conquerido nas eleccións municipais e ó acceso á Alcaldía do Concello. Prosegue dicindo que
unha vez máis o Concello de Fene inicia un rumbro que debe inspirar ós lexisladores de xeito
que goberne a lista máis votada nas eleccións e que é consciente que ó longo da lexislatura
vai ter que mirar cara a esquerda e cara a dereita e que todas as sensibilidades se deben
centrar. Prosegue dicindo que aínda que dende fóra da Corporación pareza que existen liortas
entre os concelleiros o certo é que as obras e os servizos non teñen cor e que así existiu nos
anteriores catro anos concordia nestes aspectos que desexa que continúe  e que é preciso
esquecerse de liortas e traballar e que logo, en catro anos, se volverán a atopar, porta a porta,
coa oposición. Di que estará sempre aberto ós compañeiros e ós veciños para atopar puntos
de encontro, que se presentou ás eleccións cun programa no que as obras e os servizos eran
o primeiro, que virán tempos difíciles pero que xuntos se poderán afrontar, que dende o día
seguinte a sesión constitutiva quere impulsar o levantamento ó veto de Astano xa que
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considera que esas instalacións poden ser o fututo dos fillos e netos dos veciños de Fene e
que esa reivindicación farase sexa cal sexa o color político do goberno central e autonómico e
que pretende manter os servizos sociais que presta o Concello e se é posible melloralos.
Prosegue dicindo que quere ser o alcalde do todos os veciños de Fene e que o Concello sexa
a casa de todos os veciños e que se se desvían dese camiño os veciños llo digan. Di que
outro dos seus obxectivos é a creación de emprego así como recuperar os talleres obradoiros
municipais. Por último roga ós veciños un pouco de paciencia nos primeiros días do novo
goberno. 
 Rematada a intervención do alcalde-presidente este concede á palabra á Secretaría quen
informa de que consta no expediente deste Pleno o preceptivo arqueo efectuado e un informe
da Secretaría sobre a situación do inventario de bens do Concello.

Concluída a súa intervención o señor alcalde-presidente do Concello de Fene  levanta a
sesión sendo as doce horas e trinta minutos do día indicado no encabezamento, do que eu
secretario dou fe e extendo a presente acta.

V. P.

O alcalde                                                        O secretario

Gumersindo Pedro Galego Feal         Jesús Tallón García
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