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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 
5 DE MARZO DE 2009.- 
 
 
 
Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
D. Iván Puentes Rivera. 
 
Asistentes: 
 
D. Antón Lois Noceda Carballo (se 
ausenta da sesión no momento que se 
expresa na acta)  
Dª Mª del Carmen Silvar Canosa. 
Dª Amalia García Balado.  
D. Manuel Ángel Rodríguez Carballeira. 
D. José Antonio López Rodríguez. 
D. Juan Manuel Lourido González, Dª 
Rita María Couto Seijido  
D. Manuel Polo Gundín. 
Dª Inés Roca Requeijo. 
D. Manuel Vicente Pico Sanmartín 
D. Edgar Antonio Vigo López  
D. Gumersindo Pedro Galego Feal. Dª 
Rocío Aurora Bértoa Puente. 
D. Juan José Franco Casal. 
Dª Mª del Pilar Fornos Corral  
D. Manuel Sánchez Martínez. 
 
 
Interventora: 
 
Dª Cristina Morán Monzo. 
 
 
Secretaria: 
 
Dª Pilar María Pastor Novo. 
  

 
 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello 
de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito horas e cinco 
minutos do día cinco de marzo de  dous mil nove, 
reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do 
Concello ao obxecto de celebrar sesión ordinaria, 
baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Iván 
Puentes Rivera, e coa asistencia dos/as Sres/as 
Concelleiros/as Don Antón Lois Noceda Carballo 
(quen se ausenta da sesión no momento que se 
expresa na acta), Dª Mª del Carmen Silvar Canosa, Dª 
Amalia García Balado, Don Manuel Ángel Rodríguez 
Carballeira, Don José Antonio López Rodríguez, Don 
Juan Manuel Lourido González, Dª Rita María Couto 
Seijido, Don Manuel Polo Gundín, Dª Inés Roca 
Requeijo, Don Manuel Vicente Pico Sanmartín,  Don 
Edgar Antonio Vigo López, Don Gumersindo Pedro 
Galego Feal, Dª Rocío Aurora Bértoa Puente, Don 
Juan José Franco Casal, Dona Mªdel Pilar Fornos 
Corral e Don Manuel Sánchez Martínez. 
 
Asiste á sesión a Interventora municipal Dona Cristina 
Morán Monzo, e actúa como Secretaria Dª Pilar María 
Pastor Novo, Secretaria xeral do Concello, que da fe 
do acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos 
que se da o quórum legalmente esixido polo artigo 
90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
declara aberta a sesión, pasándose ao estudio e 
exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 

 
 
1º.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DO CONCELLEIRO DON ANTÓN 
LOIS NOCEDA CARBALLO.- 
 
Seguidamente, dáse conta do escrito presentado por Don Antón Lois Noceda Carballo 
de data 6 de febreiro de 2009  (entrada 06.02.09, núm. rexistro 1598) que, transcrito 
di: 
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“SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE 

 
 Antón Lois Noceda Carballo, concelleiro do Concello de Fene, delegado dos 
Servizos de Organización e Seguridade, a medio do presente: 
 
RENUNCIA Á SÚA CONDICIÓN DE CONCELLEIRO DESTA CORPORACIÓN 
 
 Quero agradecer ó PSdeG-PSOE de Fene, e a todos os compañeiros do partido a 
oportunidade de servirlles como representante seu nesta corporación, sen o seu apoio, 
o seu ánimo e cariño esta andaina non tería sido posible. 
 
Asi mesmo, quero agradecer a todos os concelleiros desta corporación e ó persoal do 
Concello de fene a súa compresión e profesionalidade. 
 

Fene a 6 de Febreiro de 2009. 
Fdo.: Antón Lois Noceda Carballo 

                   D.N.I.: 32.649.345-V.” 
  
Aberto o turno de intervencións  pide o uso da palabra o Sr. Antón Lois Noceda 
Carballo, que, unha vez concedido sauda e despídese da nova interventora municipal;  
manifesta que hai bastante tempo xa comentou cos compañeiros a súa idea de dexailo  
para adicar máis tempo a súa vida personal e profesional; que determinadas 
circunstancias demoraron esta decisión; que levaba tempo esperando este momento; 
que os últimos anos foron de adicación preferente ó partido, primeiro preparando a 
candidatura e logo á corporación; que a partir deste intre tócalle recuperar 
determinados elementos esenciais para o seu tránsito vital; que non quere despedirse 
sen facer un recoñecemento ós seus compañeiros de viaxe; que en primero lugar 
agradece ó persoal do Concello o seu traballo e adicación; que agradece tamén  ós 
compañeiros da corporación que ocupan a oposición os seus esforzos por acadar 
acordos e as súas críticas e discrepancias, pois de todas elas puido aprender; que 
agradece tamén o traballo do Alcalde e do grupo Socialista e manifesta os seus 
mellores desexos nos dous próximos anos que restan de lexislatura; que fai un 
agradecemento especial  a José Antonio, Juan Lourido e a Rocío que asumirá a 
Concellería de participación cidadán e lles manifesta os seus desexos de éxito; que 
non lle gusta dar consellos xa que cada un ten que marcar a súa propia traxectoria; 
que se pon a súa enteira disposición para colaborar no que faga falla; que fai un 
recoñecemento con especial agarimo á Concelleira de Medio Ambiente, Amalia, e a 
súa familia e amigos, pola súa tolerancia e agarimo; que agradece de xeito moi 
especial ós seus compañeiros de partido, pois sen eles o seu recorrido sería 
imposible; finalmente fai un agradecemento xeral a todos e a todas.  
 
A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que como Alcalde do 
Concello e en nome de toda a corporación agradece a Antón Noceda a súa adicación 
o servizo público durante estos dous anos; que como amigo e compañeiro do partido 
lle dá as grazas por todo o traballo feito  e polo que seguirá facendo dende a súa 
responsabilidade orgánica do partido socialista de Fene. 
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A  continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, 
manifesta a benvida a nova interventora municipal;di que é consciente de que o Sr. 
Noceda Carballo ocupaba unha concellería importante; que o longo do seu devenir tivo 
os seus máis e os seus menos; que lle disculpe se en algún momento tivo algún erro, 
pois foi sen intención; que deixa catro compañeiros e veciños para intercambiar 
expresións. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido da un saúdo de benvida á nova interventora; que en canto á marcha de 
Antón Noceda quere desexarlle sorte, e que espera e desexa seguir a encontrarse. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que dende o BNG se lle desexa sorte na nova etapa da súa vida e que 
comprende que ésta non é unha labor fácil. 
 
A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que quere facer un 
engadido a algo que apuntaron os grupos que é darlle a benvida á nova Interventora 
municipal, Cristina Morán, que sustituirá á interventora titular durante o tempo que ésta 
permaneza de baixa. 
 
Rematadas as intervencións, e coñecido o escrito de renuncia, o Pleno da Corporación 
acorda por unanimidade: 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento da renuncia presentada polo Concelleiro Don Antón 
Lois Noceda Carballo. 
 
Segundo.- Remitir certificación do presente acordo á Xunta Electoral Central, 
achegando copia do escrito de renuncia e indicando que a persoa á que lle 
corresponde cubrir a vacante, segundo resulta das candidaturas proclamadas pola 
Xunta Electoral de Zona de El Ferrol, publicadas no Boletín Oficial da Provincia 
número 94 de data 25 de abril de 2007, en concreto á correspondente ao PSdeG-
PSOE, a xuízo desta Corporación, é Dona  Rocío Rey Sampayo. 
 
(Auséntase da sesión o Sr. Antón Lois Noceda Carballo). 
 
2º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 
POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU DE APROVEITAMENTO ESPECIAL DO 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS 
DE TELEFONÍA MÓBIL.- 
 
 A continuación, dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e 
Promoción Económica, de  data 23 de febreiro de 2009, que transcrito literalmente di: 
 
"2º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 
POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU DE APROVEITAMENTO ESPECIAL DO 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS 
DE TELEFONÍA MÓBIL. 
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Seguidamente, dáse conta da proposta da Alcaldía de data 9 de febreiro de 2009 que, 
transcrita di: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 
ASUNTO.-  EXPEDIENTE PARA A IMPOSICION E ORDENACION DA TAXA POLA 
UTILIZACION PRIVATIVA OU O APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO 
PUBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
TELEFONIA MOBIL  E APROBACION DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA. 
 
En relación co expediente de imposición e ordenación da taxa pola utilización privativa 
ou o aproveitamento especial do dominio público local  polas empresas explotadoras 
de servicios de telefonía móbil e visto o informe emitido pola Intervención municipal 
con data de 9  de febreiro de 2009,  pola Alcaldía  de conformidade co establecido no 
artigo 16.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,  proponse ó 
Pleno, previo dictame da Comisión Informativa de Contas e Facenda, a  seguinte 
proposta de acordo: 
 
Primeiro.- Desestimar a reclamación presentada por Dna. María Teresa Arcos 
Sánchez como Directora Xeral e  en representación da entidade mercantil REDTEL, 
ASOCIACION DE OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES segundo o 
informado pola Intervención. 
 
Segundo: Resolta así a reclamación, acordar a aprobación definitiva da imposición e 
odenación da taxa  pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio 
público local  polas empresas explotadoras de servicios de telefonía móbil e a 
aprobación da redacción definitiva da  ordenanza fiscal  nº 29 reguladora da taxa pola 
utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local  polas 
empresas explotadoras de servicios de telefonía móbil que se transribe como anexo. 
 
Terceiro: Os acordos de aprobación definitiva e o texto íntegro da ordenanza  fiscal, 
deberán de publicarse non boletín oficial da provincia sen que entren en vigor ata a  
que sexa levado a cabo dita publicación. 
 
Fene, a 9 de febreiro de 2009. 
O ALCALDE 
Asdo.- Iván Puentes Rivera.” 
 
A continuación dáse conta do Informe de Intervención de data 9 de febreiro de 2009 
que, transcrito di: 
 
“INFORME DE INTERVENCION 
 
Asunto.- Expediente  de imposición e ordenación da taxa pola utilización 
privativa ou aproveitamento especial do dominio público local  polas empresas 
explotadoras de servizos de telefonía móbil e aprobación da ordenanza fiscali 
reguladora. 
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ANTECEDENTES 
Dna. María Teresa Arcos Sánchez como Directora Xeral e  en representación da 
entidade mercantil REDTEL, ASOCIACION DE OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES,  con data de 02/01/2009 formulou  reclamación contra o 
acordo de aprobación provisional adoptado polo Pleno de 04/12/2008 de imposición e 
ordenación da taxa reguladora da  taxa pola utilización privativa ou aproveitamento 
especial do dominio local polas empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil 
e aprobación da ordenanza fiscal reguladora. 
 
No escrito presentado, plantéxanse a seguinte cuestión: 
-“Que hasta sea dictada resolución por parte del Tribunal Supremo en relación a la 
concreta cuestión del gravamen de las Compañías de telefonía móvil por la modalidad 
general de la taxa por la utilización o aprovechamiento  especial del suelo, subsuelo y 
vuelo de las vías públicas en la forma diseñada y establecida por la ordenanza 
cuestionada, se suspenda o paralice cualquier intento  por parte de este Ayuntamiento 
de aprobación, modificación o mantenimiento de la vigencia y eficación de la 
ordenación y gestión de una taxa que, a tenor de lo argumentado y expuesto, choca 
frontalmente con los contenidos del ordenamiento jurídico vigente disponiendo de un 
vicio de nulidad radical e insubsanable por contravención del TRLRHL” 
 
Respecto a esta alegación INFORMASE: 
Nas empresas que prestan  servicios de telefonía móbil concurren as condicións de 
ser explotadoras de servicios de interese xeral e precisar da utilización privativa ou o 
aproveitamento especial do dominio público municipal, imprescindible para a 
prestación dunha parte dos seus servicios. 
 
Non obstante, a concurrencia destas condicións nos servicios de telefonía móbil , non 
é de aplicación o réximen especial de cuantificación da taxa aplicable ás empresas 
explotadoras de suministros a que se refirte o artigo 24.1 c) do TRLRFL, porque así o 
dispón o propio artigo 24.1c) do TRLRFL. 
 
Se ben, na medida que resulta evidente que os servizos de telefonía móbil precisan da 
utilización privativa, ou aproveitamento espcial do dominio público municipal, é claro 
que o Concello pode  e debe establecer unha taxa cuxo importe haberá de 
determinarse con arreglo ó previsto no artigo 1.a) do artigo 24 do TRLRFL que  
determina que o  importe deste tipo de taxas se establece “con carácter general, 
tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio 
público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la 
naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que 
se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la 
utilización derivada.” 
 
 Pola súa parte, a letra c) do apartado 1 do artigo 24 establece un réxime especial de 
cuantificación das taxas ó dicir que   cuando se trate de taxas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros 
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en 
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el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en cada término municipal las referidas empresas. Réxime especial de 
cuantificación do que se atopan expresamente excluidos os servicios de telefonía  
móbil.                                           
 
Non obstante, esta exclusión dos servicios de telefonía móbil só se refire a dito 
réxime especial de cuantificación da taxa, pero non supón que as empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móbil deixen de realizar o feito impoñible 
do tributo, xa que ditos servicios de telecomunicacións – definidos legalmente 
como de interese xeral – implican a utilización e o aproveitamento especial do 
dominio público municipal. 
 
Polo tanto, nos servicios de telefonía móbil sí resulta obligatorio aprobar unha 
ordenanza fiscal, contendo parámetros  para determinar  a contía da taxa, posto que 
o apartado 1.a do artigo 24 do TRLRFL carece da concreción dos seus elementos, e 
atribúe a súa contificación á ordenanza fiscal municipal, tal e como ocurreu no caso do 
noso concello. 
 
Como xa recoñeceu o Tribunal Supremo con meridiana claridade, en sentencias de 
9,10 e 18 de maio de 2005, o aproveitamento especial do dominio público ten 
lugar sempre que que para a prestación do servicio de suministro sexa 
necesario empregar unha rede que materialmente ocupe o subsolo, solo e voo 
das vías públicas  municipales. 
 
Resultando indubitado que, na prestación dos servicios de telefonía móbil, é 
imprescindible o uso do dominio público local municipal, non existe obstáculo 
para entender que o feito impoñible  da taxa se produce e consecuentemente 
non debe existir inconvinte para a súa liquidación unha vez aprobada e 
publicada regulamentariamente a  ordenanza fiscal 
 
Por todo elo, esta Intervención conclúe: 
1) Desestimar a reclamación presentada por . María Teresa Arcos Sánchez como 
Directora Xeral e  en representación da entidade mercantil REDTEL, ASOCIACION DE 
OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES polos motivos expostos. 
 
Fene, a 9 de febreiro de 2009. 
A INTERVENTORA 
ASdo.- Marta Roca Naveira.” 
 
Non producíndose intervencións e sometido pola presidencia o asunto a votación 
ordinaria, a Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica acorda por 
unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión, dictaminar 
favorablemente a proposta da Alcaldía de data 9 de febreiro de 2009, que devén en 
ditame nos termos anteriormente transcritos.” 
 
Non producíndose intervencións, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación 
ordinaria do dictame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de 
data 23 de febreiro de 2009, sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as. 
Concelleiros/as presentes. 
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Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comsión Informativa 
de Facenda e Promoción Económica que devén en acordo nos termos anteriormente 
transcritos. 
 
 
3º.- RECTIFICACIÓN E COMPLEMENTO DE ACORDO ADOPTADO POLO PLENO 
DA CORPORACIÓN EN SESIÓN DE DATA 4 DE DECEMBRO DE 2008 RELATIVO 
A APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO MODIFICADO DA OBRA 
“ABASTECEMENTO DE AUGA A MAGALOFES”.- 
 
Acto seguido, dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Desenvolvemento 
Territorial de data 27 de Febreiro de 2009 que transcrito literalmente di: 
 
“...Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Presidente quen, unha vez concedido, 
manifesta que desexa someter á  consideración da Comisión por motivos de urxencia 
o asunto relativo á adopción de acordos requiridos polo Organismo Autónomo Augas 
de Galicia en relación ao proxecto modificado da obra “Abastecemento de auga a 
Magalofes”. 
 
A continuación pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto 
sento aprobada por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión. 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobada a urxencia do asunto. 
 
De seguido dáse conta da proposta da Alcaldía de data 26 de febreiro de 2009 que, 
transcrita di: 

 
“PROPOSTA 

 
Visto que polo pleno da Corporación en sesión  ordinaria celebrada en data 4 de 
decembro de 2008 adoptóuse, entre outros, o seguinte acordo: 
 
“Primeiro.- Aprobar o proxecto técnico modificado da obra “PROXECTO DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA A MAGALOFES” que consta de dous tomos (TOMO I: 
MEMORIA E ANEXOS e TOMO II: PLANOS, P.P.T.P. E PRESUPOSTO”,  redactado 
polo enxeñeiro de Camiños Don Marcelino López Méndez de data outubro de 2008, 
cun presuposto de execución material de 1.013.529,26 €, condicionando a eficacia do 
presente acordo á obtención da autorización autonómica, da Deputación Provincial de 
A Coruña, como titular da CP-3503 e da Consellería de Cultura e Deporte, Dirección 
Xeral de Patrimonio,Cultural como organismo competente no tramo do Camiño de 
Santiago (“Camiño Ingles”) en Rego da Moa, así como aos informes favorables da 
autoridade sanitaria e  de AQUAGEST. 
 
Segundo.- Someter o proxecto técnico modificado da obra “PROXECTO DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA A MAGALOFES” a exposición pública por un prazo 
mínimo de 20 días mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia. 
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Terceiro.- Adoptar o compromiso de realizar os trámites pertinentes en orde a obter a 
plena dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución da referida obra e a 
obtención das autorizacións necesarias. 
 
Cuarto.- Solicitar ao organismo autónomo Augas de Galicia, o financiamento do 100% 
do custo das obras.  
 
Quinto.- Remitir certificación dao presente acordo, xunto cun exemplar do referido 
proxecto técnico á Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible, 
Dirección Xeral de Augas. 
 
Sexto.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para a realización dos trámites necesarios 
para a xestión do presente acordo.” 
 
Visto que en data 8 de xaneiro de 2009 publicóuse no B.O.P. anuncio de exposición 
ao público do proxecto tecnico modificado da obra anteriormente citada. 
 
Visto que no prazo de exposición pública non se prsentóu alegación algunha. 
 
Visto o escrito da Consellería  de Medio Ambiente e Desenvolvemento sostible, Augas 
de Galicia de data 23 de xaneiro de 2009 (entrada o 29-01-09, rexistro núm. 1077) no 
que, en relación ao Proxecto modificado-Abastecemento de auga a Magalofes.Fene (A 
Coruña), solicita entre outras cousas, a remisión de certificación de acordo do pleno do 
Concello sobre os seguintes extremos: 
 
“1º.- Aprobar o proxecto cun presuposto de execución por contrata de 1.013.529,26 € 
(No acordo do pleno remitido figura como lpresuposto de execución material). 
2º.- Renuncia expresa á retención de calquera tipo de taxa, canon ou imposto de 
carácter local con motivo das obras. 
3º.- Compromiso de asumi-la explotación, mantemento e conservación das obras, e de 
efectua-los traballos ordenados pola inspección facultativa despois da súa execución. 
4º.- Compromiso de actualización das tarifas pola prestación do servizo na medida 
axeitada ó custo das obras que se realizan, e a súa explotación e amortización (Art. 9f. 
Do Decreto 84/1997).” 
 
Visto o informe da Interventora accidental de data 26 de febreiro de 2009 que 
transcrito di: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
ASUNTO: Renuncia expresa á retención de calquera tipo de taxa, canon ou 
imposto de carácter local con motivo das obras do “Proxecto de abatecemento 
de auga a Magalofes”, (que consta de dous tomos  -Tomo I, Memoria e anexos, e 
Tomo II: Planos, PPTP e orzamento-) 
 
Milagros López Álvarez, interventora accidental do Concello de Fene, ao abeiro do 
establecido no artigo 214 do Rd lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 
o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, en relación ao asunto de 
referencia INFORMA:  
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O texto refundido da Lei Reguladora das FFLL, Rd lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
no seu artigo 9 establece: 
 “1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las  normas con rango de ley o los derivados de la 
aplicación de los tratados internacionales. 
No obstante, tambiñen podrán reconocerse los beneficios fiscales que  las entidades 
locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente 
previstos por la ley  (…)” 
 
Tendo en conta que, a renuncia expresa á retención de calquera tipo de taxa, canon 
ou imposto de carácter local con motivo das obras derivadas da execución do 
“Proxecto de abatecemento de auga a Magalofes”, implicaría unha exención total 
dos tributos locais, por parte da que asina considérase que non estaría suxeita á 
dereito. 
Fene, 26 de febreiro de 2009 
A interventora accidental, 
Asdo.- Milagros López Álvarez.” 
 
PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE 
ACORDO: 
 
Primeiro.- Modificar o apartado primeiro do acordo adoptado en sesión de data 4 de 
decembro de 2008, no seguinte senso:  
 
- Onde di: “... cun orzamento de execución material de 1.013.529,26 €...”. 
- Debe dicir: “ ... cun orzamento de execución por contrata de 1.013.529,26 €...”. 
 
Segundo.- Renunciar expresamente á retención de calquera tipo de taxa, canon ou 
importe de carácter local con motivo das obras. 
 
Terceiro.- Adoptar o compromiso de asumi-la explotación, mantemento e conservación 
das obras, e de efectua-los traballos ordenados pola inspección facultativa despois da 
súa execución. 
 
Cuarto.- Adoptar o compromiso de actualización das tarifas pola presentación do 
servizo na medida axeitada ó custo das obras que se realizan, e a súa explotación e 
amortización (Art. 9f. Do Decreto 84/1997). 
 
Quinto.- Remitir certificación do presente acordo á Consellería de Medio Ambiente e 
desenvolvemento sostible, Augas de Galicia. 
 

Fene, 26 de febreiro de 2009.  
O Alcalde, 

Asdo. Iván Puentes Rivera.” 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Secretaria quen, unha vez concedido, 
manifesta que en canto ao proxecto constructivo de abastecemento de auga a 
Magalofes se ratifica no informe de Secretaría de data 15 de outubro de 2008 polo que 
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informa desfavorablemente dito proxecto, e que o punto segundo da proposta da 
Alcaldía de data 26 de febreiro de 2009 non se axusta á realidade, toda vez que o 
artigo 9.1 do texto refundido das facendas locais aprobado por Real decreto lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo establece que non poderán recoñecerse outros beneficios 
fiscais nos tributos locais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei 
e os derivados da aplicación dos tratados internacionais. 
 
Non producíndose máis intervencións e sometido pola Presidencia o asunto a votación 
ordinaria, a Comisión Informativa de desenvolvemento territorial acorda por 
unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión ditaminar 
favorablemente a proposta da Alcaldía de data 26 de febreiro de 2009, que devén en 
ditáme nos termos anteriormente transcritos.” 
 
Non producíndose intervencións, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación 
ordinaria o dictame da Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial de data 
27 de febreiro de 2009, sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as 
Concelleiros/as presentes. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión 
Informativa de Desenvolvemento Territorial de data 27 de febreiro de 2009, que devén 
en acordo nos termos anteriormente transcritos. 
 
4º.- DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 138/2009 DE 
DATA 23 DE FEBREIRO DE 2009.- 
 
Seguidamente, polo Sr. Alcalde-Presidente dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 
138/2009 de data 23 de febreiro de 2009 que, transcrita literalmente di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.  138 /2009 
 
 Resultando que por Resolución desta Alcaldía-Presidencia núm. 664/2007, de data  9 
de xullo de 2007 acordóuse delegar na Xunta de goberno local atribucións asignadas a 
esta Alcaldía pola lexislación vixente. 
  
Resultando que por Resolución da Alcaldía número 956/2007, de data 28 de 
novembro de 2007 acordóuse modificar o punto 13 do apartado primeiro da 
Resolución  anteriormente citada. 
 
 En uso das  facultades conferidas polos artigos 21  a 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das bases do réxime local e 43 e 44 do Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real decreto 
2568/1986, de 28 de novembro 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.-  Modificar o  punto 12 do apartado primeiro da Resolución desta Alcaldía 
núm. 664/2007 de data 9 de xullo de 2007, quedando redactado do seguinte xeito: 
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12.- A concesión de subvencións agás as relativas  ao programa municipal de 
subvencións para favorecer a prevención e integración  de persoas e familias.  
 
Segundo.- Dar conta do presente  acordo  ó Pleno do Concello e á Xunta de Goberno 
Local   e publicar o mesmo no Boletín oficial da Provincia, producindo efectos desde o 
día seguinte  ao da data da presente Resolución. 
 
Terceiro.- Dar traslado da presente Resolución á Intervención municipal. 
 
Fene, vinte e tres de febreiro de dous mil nove.” 
 
 
5º.- DACCIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 
 
A continuación dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número  
91 do 2 de febreiro de 2009 e a número 154 do 27 de febreiro de 2009. 
 
6º.- MOCIÓNS URXENTES.- 
 
6.1.- Seguidamente, intervén o  Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que desexa 
someter á consideración do Pleno da Corporación  unha moción relativa a 
complemento do acordo adoptado en sesión de data 23 de decembro de 2008, relativo 
ao proxecto de “Abastecemento e Saneamento de fecais en núcleos rurais de San 
Marcos”; di que o trámite é idéntico ao que se acaba de aprobar relativo ao 
abastecemento de Auga a Magalofes, xa que a Xunta require a renuncia expresa á 
retención de calquera tipo de taxa; que para abreviar  o camiño, hai que adoptar ese 
mesmo acordo con respecto a San Marcos para evitar o trámite de que a Xunta o 
solicite e se retrase a obra. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, 
sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes. 
 
A continuación dáse conta da moción da Alcaldía de data 3 de Marzo de 2009 que, 
transcrita literalmente di: 

 
“MOCIÓN 

 
COMPLEMENTO ACORDO ADOPTADO EN SESIÓN DE DATA 23 DE DECEMBRO 
DE 2008 RELATIVO AO PROXECTO DE  “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO 
DE FECAIS EN NÚCLEOS RURAIS DE SAN MARCOS”. 
 
Considerando que o Pleno da Corporación en sesión extraordinaria celebrada en data 
23 de decembro de 2008 adoptou, entre outros, o seguinte acordo cuxa parte 
dispositiva di: 
 
“ (.../...) 
 
 Primeiro.- Aprobar o proxecto técnico de “Abastecemento e saneamento de fecais en 
núcleos rurais de San Marcos” redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos 
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Don Marcelino López Méndez de data novembro de 2008, cun presuposto de 
execución por contrata de 1.810.706,07 euros, condicionando a eficacia do presente 
acordo á obtención da autorización da Deputación Provincial da Coruña, como titular 
das estradas CP-1503 CP-3503, ao Servizo de  Patrimonio, polas afeccións de 
proximidade aos elementos catalogados, ao organismo autónomo Augas de Galicia, 
ao Concello de Cabanas; asi como os informes favorables da autoridade sanitaria e de 
AQUAGEST. 
 
Segundo.- Someter o proxecto técnico citado a exposición pública por un prazo 
mínimo de vinte días mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da 
Provincia. 
 
Terceiro.- Adoptar o compromiso de realizar os trámites pertinentes en orde a obte-la 
plena dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución da referida obra e a 
obtención das autorizacións necesarias. 
 
Cuarto.- Solicitar ao organismo autónomo Augas de Galicia, o financiamento do 100% 
do custo das obras.  
 
Quinto.- Remitir certificación do presente acordo, xunto cun exemplar do referido 
proxecto técnico á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 
Augas de Galicia. 
 
Sexto.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para a realización dos trámites necesarios 
para a xestión do presente acordo.”. 
 
Considerando que en data 4 de febreiro de 2009 publicóuse no B.O.P. anuncio de 
exposición ao público do proxecto técnico da obra anteriormente citada. 
 
Considerando que no prazo de exposición pública non se presentóu alegación 
algunha. 
 
Considerando que por parte da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible, Augas de Galicia ven sendo habitual, como se pode comprobar por analoxía 
con outros expedientes administrativos de similares caracteristicas actualmente en 
tramitación nestas dependencias municipais, solicitar entre outras cousas  a remisión 
de certificación de acordo do Pleno da Corporación verbo os seguintes extremos: 
 
1º.- Renuncia expresa á retención de calquera tipo de taxa, canon ou imposición de 
carácter local con motivo das obras. 
 
2º.- Compromiso de asumi-la explotación, mantemento e conservación das obras, e de 
efectua-los traballos ordenados pola inspección facultativa despois da súa execución. 
 
3º.- Compromiso de actualización das tarifas pola prestación do servizo na medida 
axeitada ó custo das obras que se realizan, e a súa explotación e amortización (Art. 9f. 
Do Decreto 84/1997). 
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PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE 
ACORDO: 
 
Primeiro.- Renunciar expresamente á retención de calquera tipo de taxa, canon ou 
importe de carácter local con motivo das obras relativas ao proxecto “Abastecemento e 
saneamento de fecais en núcleos rurais de San Marcos” 
  
Segundo.- Adoptar o compromiso de asumi-la explotación, mantemento e 
conservación das obras, e de efectua-los traballos ordenados pola inspección 
facultativa despois da súa execución. 
 
Terceiro.- Adoptar o compromiso de actualización das tarifas pola presentación do 
servizo na medida axeitada ó custo das obras que se realizan, e a súa explotación e 
amortización (Art. 9f. Do Decreto 84/1997). 
 
Cuarto.- Remitir certificación do presente acordo á Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible, Augas de Galicia. 
 

Fene, 3  de marzo de 2009.  
O alcalde, 

Asdo. Iván Puentes Rivera.” 
 
Seguidamente pide o uso da palabra a Sra. Secretaria quen unha vez concedido, 
manifesta que consta no expediente informe de Intervención de data 4 de marzo de 
2009 no que, entre outras cousas se sinala que “... tendo en conta que a renuncia 
expresa a calquera tipo de taxa, canon ou imposto de carácter local con motivo das 
obras derivadas da execución do “Proxecto de abastecemento e saneamento de 
fecais en núcleos rurais de San Marcos”, implicaría unha exención total dos tributos 
locais, por parte da que asina considéerase que non estaría suxeita  a dereito”. 
Continúa a Sra. Secretaria e manifesta que en canto ao proxecto de Abastecemento e 
saneamento de fecais en núcleos rurais de San Marcos remítese ao sinalado na nota 
Informativa de Secretaría 91/2008, de data 19 de decembro de 2008, polo que informa 
desfavorablemente dito proxecto e que o apartado primeiro da moción da Alcaldía de 
data 3 de maio de 2009 non se axusta á legalidade polos motivos expostos no informe 
da Intervención municipal anteriormente citado. 
 
Non producíndose debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a 
Moción da Alcaldía de data 3 de marzo de 2009, sendo aprobada por unanimidade 
dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a Moción da Alcaldía de data 3 
de marzo de 2009, que devén en acordo nos termos anteriormente transcritos. 
 
6.2.- Seguidamente, intervén o  Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que desexa 
someter á consideración do Pleno da Corporación  unha moción relativa á  celebración 
do día internacional da muller presentada polo Grupo Mixto, con data de 4 de marzo 
de 2009. 
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Continúa a súa intervención o Sr. Alcalde e manifesta que a urxencia do asunto ven 
motivada pola proximidade da celebración de dito día. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, 
sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido procede  a dar lectura da moción, que transcrita literalmente dí: 
 
“MOCIÓN SOBRE 8 MARZO 2.009: DÍA INTERNACIONAL DA 
MULLER 
 
D: MANUEL SÁNCHEZ MARTINEZ como voceiro do Grupo Municipal de Esquerda 
Unida, ante o Pleno do Concello de Fene 
 
EXPÓN: 
 
En Galicia púxose en marcha o V Plan do Goberno galego para a igualdade entre 
mulleres e homes (2007-2010), que presenta 4 liñas estratéxicas; 1) Participación e 
empoderametno ; 2) Acceso á información e aos recursos; 3) Formación en Igualdade 
entre mulleres e homes; 4) Abordaxe integral da violencia de xénero. Ningún destes 
eixos recibiu  a atención merecida e permitiu avanzar cara a igualdade real entre 
mulleres e homes. 
 
Por iso, neste 8 de Marzo queremos reclamar avances para que este Plan acae os 
seus obxetivos. A Sociedade seque estando organizada sobre estereotipos 
masculinos e femininos que se confrontan cos intentos de avanzar en pé de igualdade 
entre homes e mulleres. Neste sentido, cómpre destacar que a violencia contra as 
mulleres hai que tratala de maneira integral e non só nun dos seus aspectos, aínda 
que sexa o maís extremo, como o son as mortes por violencia de xénero (74 mujeres 
vítimas mortais en 2008, 6 delas en Galicia). 
 
Por iso, na medida en que as iniciativas políticas e lexislativas non traten todos e cada 
un dos aspectos estructurais de discriminación e violencia con medidas preventivas e 
transversais, baseadas prioritariamente na educacion, prevención e detención precoz, 
seguirase actuando cunha cegueira de xénero e profisionais sanitarios seguidad en 
diversas partes do Estado, segue sendo unha reivindicación fundamental. 
 
Ata hoxe, a conciliación entre a vida laboral e familiar é un desexo, unha expectativa 
incumprida. Os homes seguen sen compartir equitativamente as cargas familiares e as 
tarefas domésticas. Porque para que isto aconteza, non son precisas únicamente leis 
que o regulen, senón tamén, e moito máis importante, crear unha consciencia social 
de igualdade que transforme a cultura patriarcal e sexista que aínda existe ben 
concordante coa doutrina hexemónica do sistema capitalista de dominio e xerarquía. 
 
Respecto á crise e as súas repercusións no mercado laboral, a precariedade, a 
desigualdade salarial e a discriminación por razón de sexo ou polo estado estado civil 
das mulleres, que condiciona o seu acceso ao emprego e aos traballos estables, 
seguen sendo unha realidade non superada en tempos de bonanza, que tenderá a 
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agravarse no actual panorama de recesión económica e de destrucción de postos de 
traballo. Se ben as estatísticas reflicten unha maior perda de emprego por parte dos 
homes sen que afecte na mesma medida ás mulleres, ata o punto de que se vaian 
achegando as porcentaxes de paro duns e outras, o dato  non é en absoluto 
consolador, xa que dita aproximación prodúcese non por unha mellora na situación 
das mulleres senón por un agravamento dramático do paro masculino, ao cebarse 
sobre os sectores fortemente masculinizados, como é o caso da Construcción ou 
determinados sectores industriais. Non obstante, o risco máis temible para as 
mulleres, nunha situación de cirse da gravidade da actual, é a retracción da súa 
incorporación ao mercado laboral, e mesmo un retroceso na súa txa de actividade (xa 
por sí moi baixa), e o retorno de moitas aos labores domésticos e de coidades 
familiares, o que pode producir unha involución sen precedentes cara aos vellos roles 
patriarcais que estamos intentando combatir. 
 
Por outra parte, os alarmante índices de pobreza, que afectan con maior rigor ás 
mulleres inmigrantes, máis desprotexidas, e ás mulleres maiores, con pensións 
mínimas ou non contributivas que non chegan a cubrir as súas necesidades básicas, 
fan maís urxente o afortalamento do Estado Social e dos sistemas de protección. 
 
O 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, é a data propicia, para que éste 
Concello amose verdadeiramente a súa vontade de construir os alicerces reais, para 
que a igualdade das mulleres sexa un feito, e non unha mera aspiración, cunha serie 
de medidas destinadas a unha transformación real da nosa sociedade, onde as 
mulleres sexamos cidadáns en plenitude de dereitos. 
 
Por iso, o Grupo Municipal de Esquerda Unida propón oa Pleno, que todas as medidas 
que se adopten ao respecto, sexan vinculantes e se doten dos recursos  materiais e 
personais e normas complementarias que fagan efectivo o seu cumprimento e 
avaliación, en base ao seguinte 
 
ACORDO: 
 
O compromiso político de traballar para xerar un municipio de suxeitos isguais en 
dereitos e obrigas, empregando os medios legais existentes e posibilitando as canles 
para que homes e mulleres teñamos as mesmas posibilidades de desenvolvemento: 
 
• Implantando e desenvolvendo accións e programas que fomenten a sensibilización 
e a plasmación da igualdade real entre homes e mulleres. 
 
• Elaborando un Plan de Igualdade con carácter transversal, no que se impliquen 
todas as áreas municipais. Con dotación orzamentaria suficiente e avaliación anual da 
súa execución e desenvolvemento. 
 
 
• Potenciando o movemento asociativo de mulleres e ao feminismo en todas as súas 
expresións. 
 
• Creación da Concellaría da Muller (non dependente nin compartindo outras 
competencias, como servicios sociais,...). 
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• Compromiso de aumento orzamentario para políticas de igualdade de xénero, 
tendo que acadar polo menos un 5% nos próximos 4 anos (compromentendo polo 
menos un 2% no próximo exercicio). 
 

Asdo: Manuel Sánchez Martínez.” 
 
Intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que se quere formular unha enmenda á 
moción presentada polo Grupo Mixto. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido quen, unha vez concedido, 
manifesta que a enmenda que van presentar estaría relacionadada có segundo punto 
do acordo, relativo ao carácter transversal do Plan de Igualdade, contemplando dúas 
accións que señan, a primeira incentivar a aquelas empresas de Fene que contraten a 
mulleres en categorías, ou oficios nas que estean subrepresentadas: soldadura, 
construcción, carpintería..., xa que os cursos que dende o Concello se imparten soen ir 
nesta liña, pero posteriormente, as mulleres que reciben formación atópanse coa 
dificultade de que as contraten nestas áreas de ocupación predominantemente 
masculina, e incentivar tamén as mulleres emprendedoras que aposten pola liña do 
autoemprego e decidan crear unha empresa en Fene. 
 
A Sra. Couto Seijido intervén novamente e manifesta que con respecto do punto da 
moción que fai referencia á creación da Concellería da muller, non estaría dacordo xa 
que actualmente existe a Delegación da muller, e pide que se retire a solicitude de 
creación desa Concellería. 
O Sr. Sánchez Martínez pide o uso da palabra, e unha vez concedido, manifesta que 
se acepta a enmenda porque é unha forma de enriquecer a moción.  
 
Seguidamente o Sr. Alcalde- Presidente procede á apertura do debate sobre a moción 
enmendada. 
 
Pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, pide que se 
corrixa o término empregado na moción que fai referencia á subrrepresentación, sendo 
o correcto a infrarrepresentación, tal e como figura na lei. 
 
Pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido, quen unha vez concedido manifesta que o 
seu grupo non trouxo a moción ó Pleno porque o día seis de marzo van realizar uns 
actos, entre eles a lectura dun manifesto redactado por unha escritora de Fene; acto 
ao que están todos invitados. 
 Rematado o debate,  polo Sr. Alcalde-Presidente sométese á votación ordinaria a 
enmenda presentada pola Sra. Couto Seijido, sendo aprobada por unanimidade 
dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes. 
 
Rematado o debate,  polo Sr. Alcalde-Presidente sométese á votación ordinaria a 
Moción presentada polo Grupo Mixto de data de 4 de marzo de 2009 coas 
modificacións que resultan das enmendas introducidas pola Sra.Couto Seijido, sendo 
aprobada por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes. 
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Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción de data 4 de marzo de 
2009 coas modidficacións que resultan das enmendas. 
 
7º.- ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
De seguido pide o uso da palabra o Sr.Galego Feal quen, unha vez concedido, 
manifesta que durante as eleccións se empregou o Pavillón da Xunqueira para actos 
de campaña electoral; que é sabedor que non é o procedemento habitual, pois non é 
un local ofertado á xunta electoral; que quere saber qué procedemento se seguiu para 
empregar o pavillón, se houbo que desviar algunha actividade  e se houbo algún 
desperfecto; e se foi así cando se arranxaron e por quén. 
Continúa a súa intervención e di  que quere saber en qué situación se atopa o amaño 
do camiño de Santana, pois fai cousa de ano e medio lle dixeron que había un 
complemento dun Plan Provincial para o seu amaño, e todavía non se fixo nada. 
Manifesta que no Boletín Oficial da Provincia apareceu unha variación da clasificación 
para realiza-las obras de cambio do cespede artificial e queren saber qué pasou con 
ese proceso, por qué non houbo adxudicación e por qué variou a clasificación da 
empresa á hora de contratar. Di que verbo do Río Cádavo quere saber en qué quedou 
o proxecto  da apertura das reixas que tapaban os buratos feitos no río para evitar as 
inundacións; que en relación co camiño do Belelle lle interesa saber qué pasa co 
mesmo, pois ten informacións de que se está a botar zahorra, se eleva demasiado o 
nivel do camiño respecto das casas e entra auga nas mesmas. 
En canto os rogos, o Sr. Galego Feal solicita que no Camiño de Mundín se proceda ó 
rebacheo co mesmo material no que está asfaltado o camiño, pois anteriormente se 
realizou con zahorra e a día de hoxe xa non hai nada; que quere lembrar ao Sr. 
Alcalde que é preciso o pintado dos accesos a Barallobre e Magalofes en Rego da 
Moa. Roga que, dado que no Camiño da Cruz se están a realizar obras para levar o 
alcantarillado a unha casa, que se leve tamén ás duas ou tres casas máis  que hai no 
camiño. 
 
A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que quere facer uns 
apuntes verbo da intervención do voceiro do partido popular, o Sr. Galego Feal; di que 
en canto ó último rogo quere aclarar que xa comenzaron as obras do alcantarillado, e 
que se estudiará polos técnicos do concello se é posible a súa continuación as casas 
restantes; que en canto o rogo que se fixo de Rego da Moa, o tema está trasladado á 
Demarcación de Estradas do Estado en  Galicia.  
Continúa o Sr. Alcalde dicindo que en  canto á utilización do Pavillón da Xunqueira o 
procedemento que se seguiu foi o mesmo que se segue para solicitar calquera local 
que pon o Concello a disposición a Xunta Electoral; que o grupo político en cuestión, 
neste caso o Partido Socialista solicitou por rexistro a utilización dese local; que os 
locais electorais, como tódolos grupos políticos saben, clasificanse en dous tipos, 
aqueles que son postos polo Concello a disposición da Xunta Electoral e que ésta pon 
a disposición dos partidos políticos, e aqueles que, solicitados por rexistro por parte de 
calqueira grupo político, poden empregarse para face-los actos políticos; que o  
Regulamento de utilización de instalacións deportivas dí que por unha resolución da 
Alcaldía podese altera-la programación prevista no pavillón para un día determinado; 
que o Partido Socialista non se acolle a isto, senón que fala con quen ten concedida a 
utilización do pavillón para eses días, co fin de que, se ten a ben, lle ceda o uso  do 
mesmo; que as actividades das escolas deportivas municipais se realizan conforme 
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estaban programadas; que simplemente había tres concesións para o uso do pavillón, 
unha para o Círculo Mercantil Industrial de Fene, outra das Píntegas e outra dun 
particular; que se falou cos tres e que non puxeron ningunha obxeción á cederlles o 
uso do pavillón para a hora no que se programou o acto; que en canto ós desperfectos 
só se produciu un,  a rotura dun cristal dunha porta por parte da empresa encargada 
de instala-lo material e a infraestructura necesaria para a realización do acto; que o 
arranxo do desperfecto corre a cargo do seguro da empresa citada; que en canto a 
pregunta sobre a variación da clasificación da actividade do campo dos Pinares, foi 
debida a que  a federación da construcción presentou unha reclamación por rexistro 
no Concello de Fene solicitando a variación da clasificación; que os servizos  técnicos 
do Concello, concretamente o enxeñeiro de camiños, revisaron a reclamación e  
informaron que procedía a revisión da clasificación, aínda que non no sentido que 
pedía a federación da construcción; que xa se produciu a modificación do prego; que 
as empresas que optan á obra xa presentaron a solicitude no rexistro do Concello e 
que próximamente se procederá á convocatoria da mesa de contratación para 
proceder á adxudicación da obra, de xeito que podan comenzarse as obras cando 
remate a tempada de liga do clube. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez 
concedido, manifesta que o  camiño de Santa Ana non está comprometido coa 
Deputación, senón co medio rural; que está nun paquete co estanque de Río Sandeo; 
que respecto do Río Sandeo únicamente falta un permiso de augas de Galicia, e que 
no Camiño de Santa Ana por transcorre por alí o Camiño Inglés é preciso o permiso do 
mesmo,  polo que están a expensas de que veña o permiso. 
Continúa dicindo que en relación co Río Cádavo, estiveron técnicos de Augas de 
Galicia e que debido á existencia dunhas pequenas fisuras aconsellaron abri-lo río; 
que solicitaron a presentación dun proxecto e que Augas de Galicia se comprometeu a 
otorga-lo permiso para a realización das obras e ademáis á financiación da mesma. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Roca Requeijo quen, unha vez concedido, 
di que respecto do Camiño da ribeira do Belelle a propietaria da vivenda próxima  
manifesta que é de seu, e que debido a iso cando se intenta acudir a amañalo impide 
o paso; que no inventario de bens do Concello aparece como de titularidade pública; 
que se presentaron no rexistro do Concello as escrituras e todo o que hai inventariado 
para que se solucione o tema da titularidade do mesmo; que a intención que 
perseguen é a solución do problema de xeito que se perxudique o menos posible á 
veciña; di que respecto do Camiño de Mundin se realizou un arranxo provisional, pois 
debido ás condicións climatolóxicas non se puido votar aglomerado no firme. 
 
De seguido  pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido 
manifesta que non se informa á oposición nas comisións correspondentes, neste caso 
na de desenvolvemento territorial, xa que existen reclamacions dos veciños (unhas 
setecentas firmas) verbo do paso a nivel da zona do Cruceiro e a oposición non sabe 
nada desas reclamacións e que por respeto deberían darlles información. 
Continúa a súa intervención e pregunta quén leva a  cafetería da piscina municipal, se 
é a empresa encargada do mantemento da mesma ou unha persoa particular, e se é 
este o caso, en qué condicións; pregunta qué medidas se van tomar verbo da 
denuncia dun particular pola existencia de dous vertedeiros incontrolados; dí que ten 
coñecemento de que hai seis concellos que non foron  incluidos no concerto de 



  UNIDADE: SECRETARÍA 
  EXPEDIENTE: 2009/PL001/000005 
 
 

seguros creado polo temporal , entre eles o Concello de Fene  e quere saber qué 
xestións se fixeron para a inclusión  no concerto de seguros, e qué medidas se van 
tomar; pregunta se o Concello sabe algo ó respecto da paralización da construcción do 
xeriátrico dos Hexágonos, se é unha paralización temporal ou definitiva, e qué 
consecuencias terá para o Concello, e, finalmente di que  quere felicitar a quen fixo o 
traslado do parque para adultos a Rosalía de Castro e a encargada da mellora dos 
semáforos.  
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e di que quere facer uns apuntes 
verbo da intervención do Sr. Sánchez Martínez; di que agradece as felicitacións e que 
respecto dos pasos da vía do tren en Perlío, seguen cos contactos con Renfe e Adif; 
que entende que o que solicitan é que os escritos dos veciños podan chegar ás 
Comisións Informativas; que a partir de agora, e pide que conste en acta, na orde do 
día das Comisións Informativas se icluirá un punto de escritos recibidos no que figuren 
todos aqueles escritos e reclamacións dos veciños presentados no Concello, para que 
poidan estar a disposición dos grupos políticos. Continúa dicindo que verbo dos 
vertedoiros incontrolados, concretamente sobre o do Río de Bea, é unha actuación 
que ven de antigo; que os veciños continúan coas accións; que o Concello se 
solidariza con eles e se compromete a persoarse perante a Consellería de Medio 
Ambiente para que se actúe nesa zona e lle soliciten o responsable dos vertidos o 
restablecemento da situación orixinal do terreo; que en canto  o vertido de  Almieiras 
hai duas actuacións diferentes, un recheo feito polos antigos propietarios e unha 
edificación feita polos novos donos; que hai unha primeira denuncia feita polos veciños 
por un depósito de cascallos hai uns meses, que son retirados trala orden do Concello; 
que cando se producen as labores de excavación para o pilotaxe das vivendas que se 
están a construir, aparecen na parte baixa, no feito polos antigos propietarios, restos 
de cascallos en medio da terra; que ésta é a denuncia que actualmente está en curso; 
que este tema actualmente está sendo investigado pola Consellería de Medio 
Ambiente da Xunta de Galicia; que o Concello de Fene o que fixo foi remitirlle á Xunta 
o informe do Seprona e un oficio instando a Medio Ambiente para que estudie o tema 
e o resolva o antes posible; que actualmente o Concello está a espera da resolución 
por parte da Xunta. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Silvar Canosa quen, unha vez concedido, 
di que  agradece ao Sr. Sánchez Martínez as súas felicitacións; que a cafetería da 
piscina municipal é xestionada pola empresa encargada do mantemento, Sedega e 
que por parte do Concello está en estudo se cando se saque o novo prego se inclúa 
no concurso ou se instalen máquinas dispensadoras. 
 
De seguido pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido 
manifesta que no tema das reclamacións do temporal hai un número bastante elevado; 
que Fene quedou excluido do concerto de seguros e que polo tanto ás reclamacións 
non poden dirixirse ó Consorcio, senon ós propios seguros. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen unha vez 
concedido pregunta si se fixo, se vai facer, ou se está a facer algunha xestión para 
entrar no consorcio. 
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Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido, 
resposta á pregunta realizada polo  Sr.Sánchez Martínez, dicindo que non  se fixo 
ningunha xestión nese sentido, pois entende que, tanto si se fai cargo o consorcio 
como os propios seguros, non varía a situación, e que, ademáis, non teñen datos 
oficiais de que os ventos no Concello de Fene superasen a velocidade esixida para 
entrar no concerto de seguros. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido, manifesta que ten coñecemento de que algún dos concellos excluidos van 
facer xestións para ser incluídos e considera que o normal é que o fagan os seis 
concellos conxuntamente. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido, di 
que se compromete a mira-la súa solicitude. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Roca Requeijo quen, unha vez concedido, 
manifesta que no tema do ciclón Klaus o Concello enviou á Xunta as solicitudes das 
axudas para os desperfectos ocasionados nas instalacións municipais e nas 
estradas,así  como os custos que ocasionou ó concello a saída inmediata para evitar 
riscos, e que esperan que  a Xunta se faga cargo. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que respecto dos Hexágonos está aprobado o plan especial de 
equipamento especial en solo rústico solicitado polo Grupo Capela; que se atopan no 
momento de solicita-la licenza de obra; que a situación económica deste grupo é 
coñecida; que non atopan finanzamento no sector privado, e que o finanzamento no 
sector público é moi limitado para un investimento de seis millóns de euros; que a idea 
dos promotores é manter o proxecto, co obxeto de que no ano dous mil dez as  
entidades financieiras lles podan outorgar crédito. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 
dezanove horas e  cinco minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo 
elo a presente acta, do que eu, secretaria xeral, dou fe. 
 
           Vº e prace,                           A secretaria xeral, 
     O Alcalde-presidente 
 
 
Asdo. Iván Puentes Rivera.                                         Asdo.: Pilar María Pastor Novo. 
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