
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA
17 DE XUÑO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 09:05
horas  do  día  17  de  xuño  de  2011,  baixo  a  Presidencia  do  sr.  alcalde-presidente  don
Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao
obxecto de celebrar sesión extraordinaria convocada para o día da data.
 
Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Non asisten os concelleiros (sen xustificar):

Don Iván Puentes Rivera, don José Antonio López Rodríguez e don Justo Martínez Ardá.

Secretario:

Don Jesús Tallón García.

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira.

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

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido manifesta que quere intervir para formular unha cuestión de
orde xa que a convocatoria deste Pleno non foi consensuada e de feito, do BNG falta un
concelleiro ao que lle é imposible estar neste Pleno, que o horario da convocatoria deste
Pleno non favorece para nada a asistencia da comunidade educativa do Concello de Fene,
que está moi preocupada pola situación do ensino.

Seguidamente intervén o alcalde que di respecto desas dúas cuestións, que en relación co
consenso previo pensa que acaban de consensuar unha moción que está asinada polos catro
grupos políticos e respecto do horario da convocatoria di que foi precisamente o concelleiro
Manuel Polo Gundín quen pediu a convocatoria deste Pleno, que non especificou a hora e por
parte desta Alcaldía se convocou o Pleno extraordinario as nove da mañá, tal e coma ven
sendo habitual e constante nestes últimos catro anos.

1º. Ratificación dos asuntos da orde do día.

Non habendo debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a ratificación dos asuntos da
orde do día sendo aprobados por unanimidade dos membros presentes.
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2º. Aprobación, se procede, relativo ao estudo de detalle APE-22. Resolución do expediente.

Dáse conta da proposta da alcaldía de data 13 de xuño de 2010, que transcrita literalmente di:

“PROPOSTA Á COMISIÓN INFORMATIVA E Ó PLENO

1 Con data de 8 de outubro de 2009 publicouse no DOGA o anuncio da aprobación inicial do
estudo de detalle da APE-22 do PXOM promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido a
A.P.E-22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene ó entender que o dito
acordo incorre na causa de nulidade de pleno dereito do artigo 62.2 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro e o día 7 de novembro do 2010 aprobouse definitivamente o estudo de detalle
referido. 

2 Con R.E. 29 de outubro do 2010 remitiuse copia autenticada do expediente relativo o estudo
ó que se refire o antecedente 1 ó servizo de urbanismo da xefatura territorial da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e realizáronse as remisións ós correspondentes
diarios oficiais para dar cumprimento á publicidade legalmente exixida ós estudos de detalle
(D.O.G. núm. 227 do 25 de novembro do 2010 e  B.O.P. da Coruña do 15 de novembro do
2010).

4 O 19 de novembro de 2010 (R.E. 12858) realizouse requirimento de anulación do acordo
plenario do 7 de outubro de 2010 de aprobación definitiva do Estudo de detalle referido no
antecedente 1.

5 Emitiuse informe polo A.T.M., Alberto Fernández Vázquez do 9 de decembro do 2010 e polo
secretario do Concello o 16 de decembro do 2010. 

6 O Pleno do Concello acoptou en sesión do 13 de xaneiro do 2011 o seguinte acordo:

“1º Iniciar o procedemento de revisión de oficio do acordo do Pleno do Concello do 7 de
outubro  do  2010 polo  que se  aproba definitivamente  o  estudo de detalle  promovido  pola
mercantil  Bestarruza,  S.L.  referido  á  A.P.E-22 do Plan Xeral  de Ordenación  Municipal  do
Concello de Fene ó entender que o dito acordo incorre na causa de nulidade de pleno dereito
do artigo 62.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común por infrinxir  o artigo 73.2 a) e c) da Lei
9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

2º  Notificar  aos  interesados  para  que  o  prazo  de  dez  días,  presenten  as  alegacións  e
suxestións que consideren necesarias, e abrir un período de información pública por prazo de
20 días, a partir da publicación do anuncio da iniciación do procedemento no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña.

3º Solicitar Ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia en relación co expediente de
revisión de oficio do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro do 2010 polo que se aproba
definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido a A.P.E-
22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene.”

7  O  Pleno  do  Concello  tamén  acordou  a  suspensión  do  prazo  máximo  para  resolver  o
expediente en sesión do 29 de marzo do 2011.

8 A Alcaldía remitiu ó Consello Consultivo (17 de marzo do 2011), unha vez rematado o prazo
de alegacións, certificado de inexistencia das mesmas e unha proposta consistente en que o
Pleno, previo ditame da Comisión informativa, adoptase o seguinte acordo:
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1º Declarar a nulidade do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro polo que se aproba
definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido á APE-
22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene ao entender que o dito acordo
incorre  na  causa  de  nulidade de  pleno  dereito  do  artigo  62.2  da  Lei  30/1992,  de  26  de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común por infrinxir o artigo 73.2 a) e c) da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia.
2º Notificar o presente acordo aos interesados.
3º Comunicar o presente acordo á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo,
ao abeiro do disposto polo artigo 92.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.

9 Por parte do Consello consultivo solicitouse, verbalmente, que a dita proposta fora emitida
polo Pleno do Concello, polo que, proponse o pleno en sesión celebrada o 5 de maio do 2011
acordou:

1º Aprobar a seguinte proposta de resolución, sen prexuízo do acordo polo que se resolva o
expediente que se adoptará unha vez sexa emitido o preceptivo e previo informe do Consello
Consultivo de Galicia,   no expediente relativo á revisión de oficio  do acordo do Pleno do
Concello do 7 de outubro polo que se aproba definitivamente o estudo de detalle promovido
pola mercantil Bestarruza, S.L. referido á APE-22:

1º Declarar a nulidade do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro polo que se aproba
definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido á APE-
22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene ao entender que o dito acordo
incorre  na  causa  de  nulidade de  pleno  dereito  do  artigo  62.2  da  Lei  30/1992,  de  26  de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común por infrinxir o artigo 73.2 a) e c) da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia.

2º Notificar o presente acordo aos interesados.

3º Comunicar o presente acordo á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo,
ao abeiro do disposto polo artigo 92.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.

2º Elevar ó Consello Consultivo de Galicia esta proposta de resolución para a emisión do
ditame preceptivo e previo á resolución do expediente.

10 O Consello Consultivo de Galicia emitiu ditame favorable á proposta transcita no apartado
anterior con data de entrada no rexistro da Corporación o día 23 de maio do 2011.

Logo do que antecede, segundo as competencias conferidas pola lexislación vixente, entre
elas o artigo 21.1c da Ley 7/1985 de 2 de abril, propoño:

1º Declarar a nulidade do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro polo que se aproba
definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido á APE-
22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene ao entender que o dito acordo
incorre  na  causa  de  nulidade de  pleno  dereito  do  artigo  62.2  da  Lei  30/1992,  de  26  de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común por infrinxir o artigo 73.2 a) e c) da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia.
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2º Notificar o presente acordo aos interesados.

3º Comunicar o presente acordo á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo,
ao abeiro do disposto polo artigo 92.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Fene 13 de xuño do 2011
O alcalde
Gumersindo Pedro Galego Feal”

De seguido intervén o alcalde para dicir que os membros da antiga Corporación coñecen o
contido deste punto polo que para informar deste asunto aos novos Concelleiros, pídelle ao
secretario da Corporación, que explique brevemente o contido do expediente.

A continuación fai uso da palabra o secretario que di que o estudo de detalle foi aprobado polo
Pleno do Concello, que se remitiu o acordo á Xunta de Galicia, que manifestou que o estudo
de detalle infrinxía o artigo 73 da LOUGA por alterar as cualificacións de solo segundo o
detallado Plan xeral de ordenación municipal de Fene, polo que se iniciou o procedemento
para a anulación e revisión de oficio que foi aprobado inicialmente por este Pleno, logo se
remitiu ao Consello Consultivo da Xunta de Galicia que o ditaminou favorablemente, polo que
agora tráese ao Pleno, tal e coma xa propuxera hai dous meses o Consello Consultivo, para
tomar o acordo de anulación definitiva do acordo que aprobou o estudo de detalle.

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

1º Declarar a nulidade do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro polo que se
aproba definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L.
referido  á  APE-22  do  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  do  Concello  de  Fene  ao
entender que o dito acordo incorre na causa de nulidade de pleno dereito do artigo 62.2
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común por infrinxir o artigo 73.2 a) e c) da Lei 9/2002
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

2º Notificar o presente acordo aos interesados.

3º  Comunicar  o  presente  acordo  á  Secretaría  Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e
Urbanismo, ao abeiro do disposto polo artigo 92.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

3º. Proposta de acordo, se procede, relativa á moción conxunta de apoio do Concello de Fene
á continuidade da oferta educativa no centro de F.P. de Fene.

Dáse conta da proposta da Alcaldía de apoio do Concello de Fene á continuidade da oferta
educativa no centro do F.P. de Fene de data 14 de xuño de 2011, que copiada di:

“Os  grupos municipales  do  concello  de  Fene,  Partido  Popular  (PP),  Partido  Socialista  de
Galicia (PSOE),  Boque nacionalista Galego (BNG) y Esquerda Unida (E.U.),  ao abeiro da
lexislacion vixente presentan a siguinte;
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MOCION  DE  APOIO  DO  CONCELLO  DE  FENE  A  CONTINUIDADE  DA  OFERTA
EDUCATIVA NO CENTRO DE F.P. DE FENE.

EXPOSICON DE MOTIVOS:

O Centro de FP de Fene ve reducida á súa oferta formativa de cara ao vindeiro curso en máis
da metade dos ciclos formativos que ofertaba.

Suprimirase por completo a oferta de ciclos de grao superior e , dos seis ciclos de grao medio
so quedarán catro.

A oferta formativa do concello vese trasladada ao veciño concello de Ferrol en masa deixando
orfo ao noso concello de gran parte da formación profesional.

O  Centro  de  FP  de  Fene  leva  máis  de  30  anos  formando  a  profesionais  en  distintas
especialidades e ten unha importante traxectoria en distintos programas e iniciativas:

- Participa en programas europeos como o Leonardo da Vinci que posibilita ao alumnado a
realización de prácticas en empresas do estranxeiro.

- Mantén un contacto estreito coas empresas da zona a través da realización de prácticas ,
subministrando  traballadores  a  través  da  bolsa  de  emprego  do  centro,  tentando impulsar
proxectos de innovación conxuntos.

- É un centro de referencia a nivel autonómico no proceso de recoñecemento da experiencia
laboral  e  a  el  desprazanse  traballadores  de  tódolos  puntos  de  Galicia  para  participar  no
proceso.

- Imparte  cursos  de  formación  ocupacional  e  continua  para  traballadores  en  activo  e
desempregados.

- Persoal do centro das distintas familias profesionais está a participar na elaboración dos
novos currículos dos ciclos tanto a nivel autonómico coma estatal.

A matrícula no centro veuse incrementada nos últimos tempos en base a un intenso esforzo
por dar a coñecer a formación profesional e a oferta formativa do centro.

O traslado das  ensinanzas  a  Ferrol  suporá  que o  alumnado  de  Fene e  arredores  (Ares,
Cabanas,  Mugardos,  Pontedeume…)  terá  que  desprazarse  á  cidade  se  quere  estudar
Formación Profesional.

Consideramos que a supresión de ciclos formativos supón un importante perxuizo para o
concello e para os veciños e Fene e esiximos a restitución inmediata dos ciclos trasladados.

CS Sistemas de telecomunicación e informáticos
CS Sistemas de regulación e control automáticos. 
CS Administración e finanzas 
CM Xestión administrativa
CM Equipos electrónicos de consumo 

Por todo isto, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopcion do seguinte,

ACORDO
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Instar a Conselleria de Educacion da Xunta de Galicia o mantemento da oferta educativa
actual tanto nos ciclos de de grao superior como nos de grao medio no devantido centro.

Fene 14 de junio de 2011”

A continuación a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente dá lectura de outra proposta que
emenda á anterior, que transcrita literalmente di:

“Os  grupos municipales  do  concello  de  Fene,  Partido  Popular  (PP),  Partido  Socialista  de
Galicia (PSOE),  Boque nacionalista Galego (BNG) e Esquerda Unida (E.U.),  ao abeiro da
lexislación vixente, presentan a seguinte

MOCION DE APOIO DO CONCELLO DE FENE Á CONTINUIDADE DA OFERTA 

EDUCATIVA NOS CENTROS DE ENSINO DE FENE 

EXPOSICON DE MOTIVOS:

Ante a manifestación pública da Consellería de Educación da Xunta de Galicia de  suprimir o
CIFP de Fene  e o IES de Fene refundíndoos nun só centro sen ciclos  de grao superior e
reducindo os  de  grao  superior  dos  6  actuais  a  4   de  cara  ao  vindeiro  curso,  os  grupos
municipais  do  Concello  de  Fene  queremos  manifestar  que  se  trata  dun   retroceso   nas
ensinazas medias de formación profesional inadmisíbel na situación de desemprego na que
estamos inmersos.

A oferta formativa do concello vese trasladada ao veciño concello de Ferrol en masa deixando
orfo o noso concello de gran parte da formación profesional. 

O  Centro  de  FP  de  Fene  leva  máis  de  30  anos  formando  a  profesionais  en  distintas
especialidades e ten unha importante traxectoria en distintos programas e iniciativas:
Participa en programas europeos como o Leonardo da Vinci que posibilita ao alumnado a
realización de prácticas en empresas do estranxeiro. 

Mantén un contacto estreito coas empresas da zona a través da realización de prácticas ,
subministrando  traballadores  a  través  da  bolsa  de  emprego  do  centro,  tentando impulsar
proxectos de innovación conxuntos. 

É un centro de referencia a nivel autonómico no proceso de recoñecemento da experiencia
laboral  e  a  el  desprazanse  traballadores  de  tódolos  puntos  de  Galicia  para  participar  no
proceso. 

Imparte  cursos  de  formación  ocupacional  e  continua  para  traballadores  en  activo  e
desempregados. 

Persoal  do  centro  das  distintas  familias  profesionais  está  a  participar  na  elaboración dos
novos currículos dos ciclos tanto a nivel autonómico coma estatal. 

A matrícula no centro viuse incrementada nos últimos tempos en base a un intenso esforzo
por dar a coñecer a formación profesional e a oferta formativa do centro. 
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O traslado das  ensinanzas  a  Ferrol  suporá  que o  alumnado  de  Fene e  arredores  (Ares,
Cabanas,  Mugardos,  Pontedeume…)  terá  que  desprazarse  á  cidade  se  quere  estudar
Formación Profesional. 

Consideramos que a supresión de ciclos formativos supón un importante perxuizo para o
concello e para os veciños e Fene e esiximos a restitución inmediata dos ciclos trasladados. 

CS Sistemas de telecomunicación e informáticos.
CS Sistemas de regulación e control automáticos. 
CS Administración e finanzas.
CM Xestión administrativa.
CM Equipos electrónicos de consumo. 

Por outra banda a Consellería de Educación tamén comunicou a súa vontade de reducir o
profesorado  e  unidades   nos  Centros  de  infantil  e  primaria  de  Barallobre  e  os  Casais
(Maniños), pasando estes centros a ter que agrupar alumnado de diferentes cursos de tal
xeito que a calidade do ensino público  vaise ver deteriorada. Estes centros van ter ademais
redución de profesorado de apoio e especialista ao ser centros que previsiblemente pasen de
9 a 7 unidades e de 9 a 5 respectivamente. Asemade sufrirán unha importante merma na
dotación económica por este mesmo motivo.  Este agrupamento incumpre o acordado por
parte da propia Consellería coas centrais sindicais en materia de agrupamentos. 

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

ACORDO

1.- Instar á  Consellería de Educación da Xunta de Galicia o mantemento do CIFP de Fene
coas características actuais e que calquera cambio ou fusión de centros sexa a partir  do
diálogo coa comunidade educativa.

2.- Instar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia o mantemento da oferta educativa
actual tanto nos ciclos de de grao superior como nos de grao medio no devantido centro.

3.- Instar á Consellería de educación a que reconsidere a redución de profesorado nos CEIPs
de Barallobre e os Casais e  tome medidas que favorezan a potenciación destes centros.

4. Que se cumplan os acordos asumidos no Consello Escolar Municipal que foron aprobados
no Pleno do Concello de Fene o 13 de xaneiro do 2011.

5.- O Concello de Fene porá en marcha o CEM antes do remate do curso para avaliar a
situación do ensino público en Fene e trazar un plan de traballo conxunto coa comunidade
educativa.   

6.-  Dar conta deste acordo aos Grupos políticos do Parlamento Galego, á Consellería de
Educación e ao Presidente da Xunta de Galicia.

Fene, 17 de xuño de 2011”

De seguido intervén o alcalde para dicir que houbo variacións na proposta que se incluía na
orde do día do Pleno, que se trata de variacións consensuadas por parte de todos os grupos
políticos municipais e que figurarán como emendas á proposta inicial.
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A continuación,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  a  aceptación  das  emendas  á
proposta  inicial  sendo  aprobados  por  unanimidade  dos  membros  presentes,  quedando
transcrita a moción conxunta dos grupos municipais do Concello de Fene relativa á moción de
apoio do Concello de Fene á continuidade da oferta educativa nos centros de ensino de Fene
coma segue:

Os  grupos  municipales  do  concello  de  Fene,  Partido  Popular  (PP),  Partido  Socialista  de
Galicia (PSOE),  Boque nacionalista Galego (BNG) e Esquerda Unida (E.U.),  ao abeiro da
lexislación vixente, presentan a seguinte

MOCION DE APOIO DO CONCELLO DE FENE Á CONTINUIDADE DA OFERTA 

EDUCATIVA NOS CENTROS DE ENSINO DE FENE 

EXPOSICON DE MOTIVOS:

Ante a manifestación pública da Consellería de Educación da Xunta de Galicia de  suprimir o
CIFP de Fene  e o IES de Fene refundíndoos nun só centro sen ciclos  de grao superior e
reducindo os  de  grao  superior  dos  6  actuais  a  4   de  cara  ao  vindeiro  curso,  os  grupos
municipais  do  Concello  de  Fene  queremos  manifestar  que  se  trata  dun   retroceso   nas
ensinazas medias de formación profesional inadmisíbel na situación de desemprego na que
estamos inmersos.

A oferta formativa do concello vese trasladada ao veciño concello de Ferrol en masa deixando
orfo o noso concello de gran parte da formación profesional. 

O  Centro  de  FP  de  Fene  leva  máis  de  30  anos  formando  a  profesionais  en  distintas
especialidades e ten unha importante traxectoria en distintos programas e iniciativas:
Participa en programas europeos como o Leonardo da Vinci que posibilita ao alumnado a
realización de prácticas en empresas do estranxeiro. 

Mantén un contacto estreito coas empresas da zona a través da realización de prácticas ,
subministrando  traballadores  a  través  da  bolsa  de  emprego  do  centro,  tentando impulsar
proxectos de innovación conxuntos. 

É un centro de referencia a nivel autonómico no proceso de recoñecemento da experiencia
laboral  e  a  el  desprazanse  traballadores  de  tódolos  puntos  de  Galicia  para  participar  no
proceso. 

Imparte  cursos  de  formación  ocupacional  e  continua  para  traballadores  en  activo  e
desempregados. 

Persoal  do  centro  das  distintas  familias  profesionais  está  a  participar  na  elaboración dos
novos currículos dos ciclos tanto a nivel autonómico coma estatal. 

A matrícula no centro viuse incrementada nos últimos tempos en base a un intenso esforzo
por dar a coñecer a formación profesional e a oferta formativa do centro. 

O traslado das  ensinanzas  a  Ferrol  suporá  que o  alumnado  de  Fene e  arredores  (Ares,
Cabanas,  Mugardos,  Pontedeume…)  terá  que  desprazarse  á  cidade  se  quere  estudar
Formación Profesional. 
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Consideramos que a supresión de ciclos formativos supón un importante perxuizo para o
concello e para os veciños e Fene e esiximos a restitución inmediata dos ciclos trasladados. 

CS Sistemas de telecomunicación e informáticos.
CS Sistemas de regulación e control automáticos. 
CS Administración e finanzas.
CM Xestión administrativa.
CM Equipos electrónicos de consumo. 

Por outra banda a Consellería de Educación tamén comunicou a súa vontade de reducir o
profesorado  e  unidades   nos  Centros  de  infantil  e  primaria  de  Barallobre  e  os  Casais
(Maniños), pasando estes centros a ter que agrupar alumnado de diferentes cursos de tal
xeito que a calidade do ensino público  vaise ver deteriorada. Estes centros van ter ademais
redución de profesorado de apoio e especialista ao ser centros que previsiblemente pasen de
9 a 7 unidades e de 9 a 5 respectivamente. Asemade sufrirán unha importante merma na
dotación económica por este mesmo motivo.  Este agrupamento incumpre o acordado por
parte da propia Consellería coas centrais sindicais en materia de agrupamentos. 

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

ACORDO

1.- Instar á  Consellería de Educación da Xunta de Galicia o mantemento do CIFP de Fene
coas características actuais e que calquera cambio ou fusión de centros sexa a partir  do
diálogo coa comunidade educativa.

2.- Instar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia o mantemento da oferta educativa
actual tanto nos ciclos de de grao superior como nos de grao medio no devantido centro.

3.- Instar á Consellería de educación a que reconsidere a redución de profesorado nos CEIPs
de Barallobre e os Casais e  tome medidas que favorezan a potenciación destes centros.

4. Que se cumplan os acordos asumidos no Consello Escolar Municipal que foron aprobados
no Pleno do Concello de Fene o 13 de xaneiro do 2011.

5.- O Concello de Fene porá en marcha o CEM antes do remate do curso para avaliar a
situación do ensino público en Fene e trazar un plan de traballo conxunto coa comunidade
educativa.   

6.-  Dar conta deste acordo aos Grupos políticos do Parlamento Galego, á Consellería de
Educación e ao Presidente da Xunta de Galicia.

Fene, 17 de xuño de 2011

Seguidamente pide o uso da palabra o concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo, quen unha
vez concedido manifesta que para o grupo Socialista a cuestión desta moción é fundamental
para Fene,  que se trata dun debate que se está a producir  no conxunto da comunidade
autónoma, xa que se trata de recortes que se están a producir, en canto a profesorado, en
todos os concellos de Galicia, di que esta moción entende que se debe afectar non só ao
centro escolar dos Casais de Barallobre se non que se debe estender a todos os centros
escolares do Concello de Fene, que tamén quere agradecer que o Partido Popular de Fene
teña máis coherencia que o resto do seu partido en Galicia e que espera que esa aptitude se
manteña no tempo.
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De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo  Gundín,  quen  unha  vez
concedido, dille ao alcalde que as medias verdades son moi perigosas, que é certo que se
consensuou a moción e é certo que se convocou o Pleno pero tamén é certo que existiu unha
pequena diferenza, xa que primeiro se convocou o Pleno e logo se consensuou a moción, que
si  se  tivese  falado  con  anterioridade  poderían  ter  feito  este  Pleno  sen  a  falla  de  ningún
concelleiro. Di que hoxe no Diario Oficial de Galicia sae a oferta educativa no que se ve que
xa non consta o CIFP de Fene, que descoñece cal é a marxe de manobra do alcalde ou do
Partido Popular de Fene pero rogaría para que isto non quedase só nunha moción, que para o
BNG son fundamentais os acordos que recolle esta moción, a solidariedade cos mestres e
están en contra das decisións tomadas unilateralmente pola Consellería, que incumpren o
negociado  cos  representantes  sindicais  dos  mestres  en  materia  de  educación  infantil  e
primaria, xa que en xullo de 2009 a actual Consellería chegou a un acordo cos centros de
ensino de non reagrupar os ditos centros, e ese acordo non se respecta, que o seu grupo é
consciente de que hai unha crise económica e que hai  que facer axustes pero estes non
deben ser axustes que prexudiquen a calidade da educación ou dos servizos sociais.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que espera que esta moción non sexa unha moción sen máis e
que o goberno municipal faga forza para que isto se poida arranxar.

De seguido intervén a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente que di que o concelleiro do
BNG,  Manuel  Polo Gundín,  fixo  unha solicitude de Pleno,  en calidade de voceiro  do seu
grupo, cando aínda non se constituíran os grupos municipais, cuestión esta que debería saber
coma coñecedor do funcionamento do Concello e en segundo lugar, e o máis importante, que
dende o momento en que o Partido Popular de Fene coñeceu este problema mostrou a todos
o seu apoio absoluto. Di que van facer todo o que estea nas súas mans para arranxar este
problema. Prosegue a dicir que no tocante á convocatoria deste Pleno, respecto deste asunto,
di  que  os  representantes  de  todas  as  forzas  políticas  con  representación  no  Concello,
estaban convocados pola dirección do centro de FP de Barallobre para facer unha reunión e
individualizar os problemas dos dous centros, o de Barallobre e o IES do Ramo, e que o
importante de todo isto é que as catro forzas políticas que representan aos veciños de Fene,
chegaron a un acordo para poder ir todos no mesmo barco.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo, quen unha
vez concedido manifesta que dende o Partido Socialista entenden que este asunto é moi
grave e tamén entenden que o goberno municipal está tomando aínda as rendas do Concello
e  que,  pola  súa  parte,  lles  concederán  un  tempo  razoable  para  que  estas  cuestións  de
procedemento se solucionen e este asunto sexa algo puntual que non se repita en vindeiros
plenos.

De seguido intervén o alcalde para matizar que dende a Alcaldía e dende o goberno do grupo
municipal popular vaise tratar de axudar a ambos centros educativos na medida do posible,
tanto  tratando  de  xestionar  unha  entrevista  co  conselleiro  coma  apoiar  todas  aquelas
iniciativas que poidan proceder tanto dos pais, coma dos alumnos ou a dirección do centro. Di
que en relación ao tratamento individualizado dos centros do Ramo e de Barallobre, di que
son dous asuntos diferentes, que poderíase solventar  con trinta ou corenta matriculacións
máis de alumnos, pero que o problema, con respecto ao centro de FP é, ademais da redución
dos mestres ou do alumnado, un problema de futuro, xa que os ciclos que se van reducir
cando no se queiran recuperar no futuro van ser moi difíciles de recuperar, e é o futuro dos
nenos que están a estudar tanto no centro dos Casais coma do Ramo, que para el o problema
está ben formulado por parte da dirección do centro.
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De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo  Gundín,  quen  unha  vez
concedido manifesta que o seu grupo ve unha reconversión absoluta no sistema educativo no
seu conxunto e que tamén se ve nos centros dos Casais e de Barallobre,  que existe un
problema  de  matriculacións  que  se  podería  solucionar  facilmente  por  medio  de  mellores
actividades extraescolares e dun mellor sistema de transporte escolar, que sen estes servizos
os centros públicos van perdendo calidade e que se se quere que os centros escolares das
parroquias non perdan alumnado hai que intentar impulsar a conciliación familiar, que para
eles esta é a clave e que para o seu grupo facer unha defensa individualizada de cada centro
é dividir o problema, que a defensa da educación en Fene ten que ser no seu conxunto e non
por cachos.

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

1.- Instar á  Consellería de Educación da Xunta de Galicia o mantemento do CIFP de
Fene coas características actuais e que calquera cambio ou fusión de centros sexa a
partir do diálogo coa comunidade educativa.

2.-  Instar  á  Consellería  de  Educación  da  Xunta  de  Galicia  o  mantemento  da  oferta
educativa actual  tanto nos ciclos de de grao superior  como nos de grao medio no
devandito centro.

3.- Instar á Consellería de educación a que reconsidere a redución de profesorado nos
CEIPs de Barallobre e os Casais e  tome medidas que favorezan a potenciación destes
centros.

4.  Que se  cumpran os acordos asumidos no Consello  Escolar  Municipal  que foron
aprobados no Pleno do Concello de Fene o 13 de xaneiro do 2011.

5.- O Concello de Fene porá en marcha o CEM antes do remate do curso para avaliar a
situación  do  ensino  público  en  Fene  e  trazar  un  plan  de  traballo  conxunto  coa
comunidade educativa.   

6.-  Dar conta deste acordo aos Grupos políticos do Parlamento Galego, á Consellería
de Educación e ao Presidente da Xunta de Galicia.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 09:28 horas do día
ao comezo sinalado, estendéndose de todo isto a presente acta, do que eu, secretario, dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente

O secretario,

Gumersindo Pedro Galego Feal Jesús Tallón García
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