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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 3.10.2013

ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  REALIZADA  POLO  CONCELLO  PLENO  EN  DATA  5  DE 
SETEMBRO DE 2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:06 horas do 
día 5 de setembro de 2013, baixo a presidencia do sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro 
Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión 
ordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora accidental:

Dona Milagros López Álvarez

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

1. Aprobación, se procede, do acta da  sesión  ordinaria  de data 4 de xullo  de 2013  

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez 
Rodríguez, que di que quere facer unha aclaración respecto da súa intervención en relación coa praza 
de tractorista na páxina 80 do borrador da acta, no senso de que o sentido da súa intervención era 
dicir que se se permitía que alguén fixese unha práctica no tractor do Concello pedía que se tivese a 
mesma consideración para con todos os aspirantes, pero que non quixo propor que fixeran prácticas 
todos os candidatos.

Non habendo rectificacións, a acta queda aprobada.

2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía dende o número 798/2013 á 961/2013  

Os concelleiros danse por informados.

3.  Dación  de  conta  da  remisión  de  información  do  2º  trimestre  do  exercicio  2013  en 
cumprimento da Orde  HAP/2105/2012,  pola que se desenrolan as obrigas de suministro de 
información  previstas  na  LO  2/2012  de  Estabilidade   Orzamentaria  e  Sostenibilidade 
Financieira  

Os concelleiros danse por informados.

4. Aprobación,  se procede, da proposta  de declaración  dos festivos locais para o ano 2014  

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola 
unanimidade dos concelleiros presentes na Comisión Informativa de Persoal, Seguridade, Servizos e 
Medio Ambiente en sesión ordinaria celebrada en data 28 de agosto de 2013:
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“O 21 de agosto do 2013 recíbese oficio da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia 
no que se solicita que se determinen os dous días de festa local no termo municipal de Fene, de 
carácter retribuído e non recuperable, para o ano 2014.

Polo anterior, proponse que o Pleno do Concello de Fene, previo ditame da comisión informativa 
correspondente, acorde:

Declarar como festivos locais as seguintes datas:

5 de marzo de 2014 Mércores de cinza

6 de agosto de 2014 San Salvador

Fene a 22 de agosto do 2013
A alcaldesa accidental
Rocío Aurora Bértoa Puente”

Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Declarar como festivos locais as seguintes datas:

5 de marzo de 2014 Mércores de cinza

6 de agosto de 2014 San Salvador

5. Mocións urxentes  

O grupo municipal do BNG presenta a seguinte moción urxente:

“MOCIÓN PARA REXEITAR A AGRESIÓN IMPERIALISTA EN SIRIA E EXIXIR QUE O ESTADO ESPAÑOL 
NON INTERVEÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nas últimas semanas asistimos ao espectáculo mediático, fomentado polos EEUU e algúns dos seus 
aliados,  que  ten  como obxectivo  preparar  a  opinión  pública  internacional  para  unha  inminente 
agresión imperialista  contra  Siria,  do mesmo xeito que con anterioridade aconteceu en Irak,  en 
Afganistan ou en tantos outros lugares. As  potencias imperialistas veñen alimentando desde hai 
tempo a guerra contra Siria, organizando e apoiando política, económica e militarmente os chamados 
'rebeldes'.  Agora que esa estratexia se revela fracasada,  preparan a intervención militar directa, 
unha guerra motivada, como en anteriores ocasións na mesma rexión, por intereses económicos e 
xeoestratéxicos fundamentalmente dos Estados Unidos e tamén de Israel.

Para  iso,  máis  unha  vez  asistimos  á  fabricación  dunha  gran  mentira  -sobre  supostos  que  non 
precisan  probar-  para xustificar  unha  intervención  militar,  unha  manipulación que nos lembra o 
engano masivo á opinión pública internacional que se elaborou para o caso de Irak cunhas supostas 
armas de destrución masiva que nunca apareceron. Mentres tanto, asistimos xa á perda de vidas 
humanas e a unha nova vaga de persoas refuxiadas, algo que non podemos máis que lamentar e 
sobre o que exiximos que se poña o foco desde o primeiro momento.

Para alén de ser reprobábel e inxustificábel, esta nova agresión imperialista é totalmente ilegal ao 
contravir o dereito internacional, non pasar polo Consello de Seguranza das Nacións Unidas nin ter o 
visto e prace de ningún organismo internacional. Supón, pois, unha actuación unilateral dos EEUU 
xunto con algúns socios da OTAN, que demostran, máis unha vez, a súa supremacía e o seu poder 
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para actuaren sen render contas a ninguén. Consolida, ademais, un xeito de actuar á marxe das 
normas internacionais que rexen desde mediados do século pasado (após a II Guerra Mundial), que 
despreza  os  mecanismos  creados  para  evitar  agresións  ilexítimas  que  castigan  sobre  todo  á 
poboación civil. A intervención en Siria consolidaría a impunidade do imperialismo para intervir na 
rexión e, aínda, para amparar a permanente agresión de Israel aos dereitos do pobo palestiniano.

O BNG, reiterando a súa convicción da construción de relacións internacionais baseadas na paz e 
igualdade, rexeita a inxerencia que os EEUU e outros países aliados pretenden realizar en Siria de 
forma violenta, e a súa teimuda política que atenta contra a soberanía das nacións do mundo.

As institucións deben facerse eco destas reflexións ante o anuncio de accións militares. Para alén 
diso, cómpre impulsar unha concienciación cidadá que rexeite esta nova agresión militar a Siria e 
apoie o emprego de iniciativas diplomáticas por parte de toda a comunidade internacional no seu 
conxunto, baixo a cobertura da ONU, para procurar unha solución sen máis violencia a este conflito, 
que respecte a soberanía de Siria, preserve os dereitos humanos e evite unha confrontación armada 
que castigue milleiros de persoas inocentes.

Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO

1. O Concello de Fene rexeita a intervención militar en Siria, impulsada polos EEUU, e a aposta pola 
vía pacífica e democrática para a resolución dos conflitos.

2. O traslado a Xunta de Galiza da petición de exixir ao Estado español:

a) Que non interveña, nin de maneira directa nin indirecta mediante subterfuxios, nesta operación 
militar.

b) Que se opoña formalmente nos foros e organismos internacionais a un ataque militar de EEUU e 
outros Estados aliados a Siria.

3. O Concello de Fene apoia institucionalmente os actos convocados para expresar a repulsa social ao 
ataque militar contra Siria, e fai un chamamento á cidadanía deste concello, e á galega en xeral, 
para  manifestar  de  maneira  masiva  e  inequívoca  nas  rúas  das  vilas  e  cidades  do  noso  país  o 
rexeitamento a esta nova agresión imperialista.”

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di que a urxencia vén determinada polas decisións que están a tomar distintos estados do mundo, 
sobre todo Estados Unidos, que semella que ten a firme decisión de atacar ao Estado de Siria. Di que 
o seu grupo pretende que este Pleno se posicione en contra rexeitando esa decisión. Se se espera ao 
seguinte Pleno igual xa se ten feito a intervención militar.

Sometida a urxencia a votación é ratificada pola unanimidade dos concelleiros, quedando a 
moción incluída na orde do día.

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que dende o 
BNG entenden que este non é o xeito de actuar e non é o xeito propio de proceder dun premio Nobel 
da Paz; en ocasións anteriores o Sr. Bush acadou o consenso dos mandatarios doutras potencias 
europeas e mundiais e nesta ocasión non consegue o apoio de estados tan imperialistas coma o 
británico. Di que non coñece o que hai detrás disto pero si o intúe e non poden máis que reprobar o 
xeito de actuar de Estados Unidos e dos demais estados que lle seguen o xogo.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, 
que anuncia o voto positivo á moción e di que sempre estiveron en contra de todos os ataques e 
declaracións  de  guerra  que  salten  a  legalidade  internacional.  A  legalidade  internacional  son  as 
Nacións  Unidas,  e  tendo  toda  a  súa  repulsa  e  condena  ao  réxime  ditatorial  sirio,  as  decisións 
unilaterais de guerra non poden formar parte das políticas internacionais deste país, non se pode 
volver facer o esperpento que se fixo na guerra de Irak e volver ver a España nun ataque ilegal onde 
ademais as vítimas sempre acaban sendo os civís. Lévase máis dunha década de guerra con estados 
absolutamente esnaquizados (Irak, Afaganistán) e sen ningunha solución clara para esas zonas onde 
a  poboación  civil  vive  infinitamente  peor  do  que  vivía  anteriormente,  o  que  demostra  que  son 
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ataques que teñen só unha finalidade económica, sen ningún tipo de folla de ruta e sen ningún tipo 
de solución nin desexo de recuperar e mellorar a calidade de vida dos cidadáns deses países, que 
ben podería ser unha xustificación para actuacións deste tipo. Mentres estas actuacións non gocen de 
legalidade internacional o seu grupo vaise opoñer a elas.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez 
Rodríguez, que di que comparte o sentido da moción con independencia do réxime político que Siria 
teña. As guerras son sempre o maior azote que pode recibir a poboación. Entende que o PP xa levou 
a España a outra guerra sen sentido e pide agora que rexeiten a intervención. Lembra que non hai 
moito tempo, o PP, presentou en case que todos os concellos de España mocións contra o terrorismo 
e entende que a intervención en Siria é un xeito máis de terrorismo.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que anuncia que o seu grupo se vai abster.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. O Concello de Fene rexeita a intervención militar en Siria, impulsada polos EEUU, e a 
aposta pola vía pacífica e democrática para a resolución dos conflitos.

2. O traslado a Xunta de Galiza da petición de exixir ao Estado español:

a) Que non interveña, nin de maneira directa nin indirecta mediante subterfuxios, nesta 
operación militar.

b) Que se opoña formalmente nos foros e organismos internacionais a un ataque militar de 
EEUU e outros Estados aliados a Siria.

3.  O  Concello  de  Fene  apoia  institucionalmente  os  actos  convocados  para  expresar  a 
repulsa  social  ao  ataque  militar  contra  Siria,  e  fai  un  chamamento  á  cidadanía  deste 
concello, e á galega en xeral, para manifestar de maneira masiva e inequívoca nas rúas 
das vilas e cidades do noso país o rexeitamento a esta nova agresión imperialista.

6. Rogos e preguntas  

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

- En relación co escrito no  que se lle  achegou á cafetería Fusión un apercibimento de sanción, 
supostamente por ter iniciado unha serie de obras antes de ter concedida a licenza, pregunta: ¿é 
así?, caso de ser así, ¿aplicarase tamén a outros casos non prescritos?. Roga que se lle  facilite unha 
relación de establecementos que poidan ser sancionados.
Contesta o alcalde dicindo que se se realizan obras sen licenza todo o mundo sabe cal é o risco. 
Pódense consultar as Resolucións da Alcaldía  para ver as medidas que se adoptan sobre outros 
locais.

- Viron nas actas das Xuntas de Goberno Local que os establecementos de hostalaría que solicitaron 
a  instalación  de terrazas  para  todo o  ano  autorizóuselles  para  os  meses  de  verán  sen  ningún 
problema e, entre os condicionantes que a Xunta de Goberno Local puxo, esta a de non instalar 
tarimas e toldos fixados aos edificios, xustificado en que a ordenanza establece a necesidade de que 
no inverno a terraza ten que ser recollida en horario nocturno. Isto non o comparte, semella un sen 
sentido que se autoricen tarimas e toldos durante o verán e que non se poidan autorizar durante o 
inverno, onde quizais é cando máis falla fan para protexerse das inclemencias do tempo, tampouco 
ven lóxico que unha terraza con licenza para todo o ano poida estar instalada en horario diurno e non 
poida estar pola noite, cando menos se utilizan as rúas. Se a prohibición baséase nese artigo da 
ordenanza  roga  que  se  modifique a  ordenanza  para  suprimir  o  artigo  que  obriga  a  recoller  as 
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terrazas durante as noites do inverno. ¿Está disposto o goberno municipal a modificar a ordenanza 
para anular a posibilidade de instalar este tipo de instalacións?
A concelleira don Rocío Aurora Bértoa Puente di que a ordenanza prevé que se recolla en inverno e 
se a solución é retiralo non haberá problema.

- ¿Hai previsión para a instalación da galería de alcaldes e que está feita dende hai tempo?
Contesta o alcalde que se instalará antes de fin de ano.

- Roga que se repoñan as táboas do paseo marítimo de San Valentín.

- ¿Cando se vai instalar o sinal de prohibido bicicletas na zona de madeira do paseo marítimo de San 
Valentín?. Lembra que o concelleiro de servizos comprometeuse á súa instalación.

- Roga que se corte a herba na parte traseira do parque do paseo de San Valentín.

- Na Avenida Naturais, no solar que estaba a cafetería Sambel, hai moita maleza, polo que roga que 
se limpe dita parcela.

- Na rúa da Armada, á altura do número 40, hai varias árbores que están podres e en mal estado, 
que ameazan con caer sobre algunha vivenda da zona. Roga que se corten logo da autorización de 
de Augas de Galicia. 

- Roga que se faga unha limpeza das gabias do concello e lembra que aínda hai zonas do concello 
con camiños sen rozar, que tamén hai  outras zonas onde xa se rozou e os restos dos traballos 
seguen nas gabias dos camiños, que habería que limpalos para a evitar atascos cando veñan as 
primeiras choivas.
Contesta o alcalde dicindo que se adxudiciou a unha empresa un contrato para facer ese traballo.

- Roga que se solicite á Estradas do Estado o roce das marxes da N-651, fóra da zona estritamente 
urbana.
Contesta o alcalde dicindo que cando se fagan rozas se retirarán os restos. O tractor municipal 
traballou todas as mañás e todas as tardes, para iso contratouse unha persoa de reforzo durante 3 
meses.

- Roga que se limpe o lavadoiro da Abeleira en Barallobre.

- ¿Que foi daquela enquisa que se fixo entre os veciños de Perlío para cambiar a  sentido único a rúa 
que vai por detrás do Perla Nova? O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez contesta que se vai 
facer a sinalización desa rúa en breve, que hai a previsión de que saia ao lado do Eroski.

- ¿Hai algunha previsión para a aprobación inicial do PXOM?. Antes de que se traia ao Pleno xa rogou 
que se expoña aos veciños para que veña ao Pleno xa co maior consenso posible.
A concelleira don Rocío Aurora Bértoa Puente di que a finais do verán déuselles traslado do escrito do 
Ministerio  de  Fomento  na  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  que  establecía  unha  serie  de 
modificacións do PXOM. Este informe envióuselles aos redactores do plan e ata o de agora aínda non 
contestaron. A maiores, a Xunta de Galicia acaba de aprobar un plan sectorial que tamén vai influir 
no PXOM.

- Roga maior coordinación respecto da clausura das actividades, fundamentalmente deportivas.

- ¿Fíxose algunha xestión para solicitar unha reunión para tratar co presidente da Xunta de Galicia a 
situación do estaleiro Navantia?
Contesta o alcalde que pese a que a esa moción está aprobada pensa que non debe ser o Concello de 
Fene quen deba ir só ante a Xunta de Galicia,  senón que é un asunto que se está a tratar na 
Mancomunidade, igual que se trata o asunto de Megasa.

- ¿Como está o convenio que ten solicitado o Círculo de Perlío para poder ceder unha parte do 
parque infantil para ampliar e renovar cun chan novo a beirarrúa que pasa por diante? Di que lle 
sorprende  a  lentitude  desta  cesión  e  a  celeridade  coa  que  se  tramitou  a  da  Jorge  Juan,  que 
practicamente esta na mesma beirarrúa, polo que roga que se traten por igual a todas as entidades.
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Responde o alcalde dicindo que xa dixo que é o Círculo de Perlío quen ten que documentar a 
cesión en escritura  pública  e inscritila no Rexistro da Propiedade.  O Círculo acordou cederlle  ao 
concello os terreos e o concello está disposto a recibilos cando estean como debe ser, documentados 
e rexistrados, mentres tanto, non se pode asinar ningún convenio.

-  Roga se  instale  unha varanda  fronte  ao Círculo do Perlío  na beirarrúa que vai  cara as  pistas 
polideportivas que permita transitar con seguridade.

- Roga que se adopten medidas para a reordenación do tráfico na zona do Sartego logo de que o 
Partido Popular, unilateralmente, decidira instalar unha dirección prohibida que creou un desaxuste 
de tráfico importante, xa pediron que se reordenara e non se fixo nada. Esta fin de semana houbo un 
accidente na zona polo que rogan, unha vez máis, que se tome algún tipo de medida, ben retirando 
a sinal de dirección prohibida, ben ordenando o tráfico dalgún xeito.

- ¿Hai algunha novidade respecto da segunda escola infantil que a conselleira prometeu para este 
curso?.
Responde o alcalde dicindo que a conselleira non dixo que a escola ía estar lista para este curso xa 
que a subvención concedeuse e xuño e ten un prazo de execución de máis  dun ano. Ademais, 
agardouse para determinar a situación da escola porque o BNG pediu que a Xunta de Galicia valorase 
como alternativa a súa ubicación nos Casais e o informe inda chegou en xullo. Por outro lado, é 
preciso facer unha modificación de crédito que temos que aprobar para financiar a parte que lle 
corresponde ao concello.

O voceiro  do  grupo municipal  do BNG,  don Juventino  José  Trigo  Rey,  fai  os  seguintes  rogos e 
preguntas:

- Roga que se fagan xestións con ADIF para que se limpe todo o contorno da vía ao paso polo 
concello.
Contesta o alcalde dicindo que a semana que vén esta prevista unha reunión co enxeñeiro de ADIF.

- ¿Como está a situación dos pasos a nivel de Perlío?

- ¿Como está a situación de acceso ás fincas colindantes en Conces? Roga que se lles facilite por 
escrito como están as cousas.
Contesta o alcalde dicindo que todo o mundo é coñecedor deste problema que vén dende que se fixo 
a vía e que se agravou no 2005 cando se suprimiu aquel paso, en principio co consentimento de 
quen gobernaba Fene daquela. Así as fincas quedaron encravadas e, por lóxica, terán que ter unha 
servidume e os lexitimados para pedila son os propietarios e non o concello, máxime cando consta 
un acta asinada que permite a supresión dese paso.
O concelleiro don Juventino José Trigo Rey di que o seu grupo pediu esa documentación, que cando 
se asinou acordouse con ADIF que terían dereito a unha servidume.
O alcalde di que se está buscando a acta de cesión e non aparece. Ata o ano 2009 non houbo 
ningunha reclamación.

- ¿Funciona algún servizo de auga ou saneamento novo dende que se fixeron as obras do POS? Di 
que saben que hai zonas como en Cornide ou Lubián, nas parroquias de Limodre ou Sillobre, onde 
non hai acometidas ou rexistros aos que poder facer as conexións.
O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez contesta que as obras do POS executáronse tal e como 
viñan  nos  proxectos,  non lle  consta  que  non haxa  servizo  e  di  que  onde  había  acometidas  se 
repuxeron, non obstante comprobarao.

- ¿Para cando se vai facer o arranxo do camiño de Santa Ana?
Contesta o alcalde que se vai arranxar este mes.

- Roga, respecto das bolsas de substitucións, que se utilicen en vez de seguir usando empresas 
privadas para substituír ao persoal municipal.
O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez contesta que xa se utilizaron na medida do posible 
tanto para baixas e vacacións dos peóns.
O concelleiro don Juventino José Trigo Rey roga que nas bolsas se inclúan as necesidades especiais 
de servizo, ademais das baixas e das vacacións.
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- No trofeo de Industriais en Perlío deuse unha situación bastante desagradable coa discusión entre o 
alcalde e un asistente sobre o estado do contorno do campo dos Pinares, polo que roga que se 
proceda a roza de toda aquela maleza canto antes.
Contesta o alcalde dicindo que non houbo altercado, que só foron uns comentarios e di que o campo 
xa está rozado, pero por rozar, precisamente, as arribadas do campo de fútbol o seu grupo solicitou 
unha Comisión de Investigación por dobre facturación.
O concelleiro don Juventino José Trigo Rey di que segundo lles dixo a concelleira de Deportes a dobre 
facturación foi por traballos de limpeza de cemento e outros, tal e como se recolle na acta.

- Roga que se realice unha campaña de desratización na zona do río Cádavo, tanto en Fene como en 
Perlío.

- ¿Como están os centros de ensino cara ao comezo do curso?
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras contesta dicindo que aínda se está a traballar en 
todos eles, onde máis se traballou foi na galiña azul no que se pintaron as aulas interiores, a rampla 
de acceso, limpouse o patio, rozouse o contorno e cambiouse unha pechadura. Na escola de Sillobre 
procedeuse á cortar dúas árbores, repúxose o areeiro e pintouse o zócalo exterior. No colexio de 
Barallobre estase adecuando outra aula segundo a petición feita.
O  concelleiro  don Juventino  José  Trigo  Rey  pregunta:  ¿quen fixo  os  traballos  de  xardinería?  O 
concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras contesta que foi o persoal do concello.

- Roga que se arranxen as beirarrúas que teñen moitas lousas soltas, tanto en Barallobre, Limodre 
ou no Tarrío.

- ¿En que estado está a organización do Outlet e cando se ten previsto facelo?
Contesta o concelleiro don Juan José Franco Casal que hoxe a Mesa Local do Comercio aceptou a 
data do 6 de outubro para a realización do outlet.

- Levan meses ou xa case anos, solicitando que se realicen trámites de comprobación das débedas 
das sociedades directamente dende o concello, polo que quere saber: ¿está feito xa este trámite?
En relación coas subvencións di que hai unha serie de modificacións respecto do ano pasado, ¿hai 
algún motivo para isto? Antes había unha porcentaxe dun 40% prepagable e agora pasa a ser dun 
30%. Antes había un compromiso de que as comisións de festas se comprometían á defensa da 
lingua galega e este ano desaparece dito compromiso, polo que quere saber o motivo.

A  concelleira  don  Rocío  Aurora  Bértoa  Puente  di  que  xa  se  incluíu  nas  novas  solicitudes  de 
subvención a autorización para que sexa o concello quen obteña esta información. Tamén é certo 
que é preciso aprobar e asinar os convenios, que ten que ratificar o Pleno, cos distintos organismos. 
Tamén explicóuselles ás sociedades que hai un certificado da Xunta de Galicia que non o pode obter 
o concello polo que o terán que solicitar igualmente. Non obstante o certificado da Seguridade Social 
e Facenda xa se pode consultar dende o concello. En canto á urxencia de sacar as subvencións vén 
determinada polos trámites orzamentarios  pola  modificación da lei.  Modificouse a porcentaxe do 
pagamento anticipado porque houbo unha entidade que non puido xustificar a subvención e tivo que 
devolvela, neste caso tratouse dunha cantidade pequena pero ben puido ser unha cantidade grande, 
máis  difícil  de  devolver,  o  que  motivou  a  redución  da  porcentaxe.  Suprimiuse  o  requisito  do 
compromiso coa lingua galega porque non consideran este requisito como fundamental para solicitar 
a subvención. Tamén eliminouse a presentación daquela documentación que xa consta no concello e 
engade que as comisións de festas non entran nestas bases.

- ¿Como están as xestións feitas polos veciños do parque Rosalía de Perlío para adecuar os locais que 
non cumpren coa normativa urbanística?
Contesta o alcalde dicindo que se fixo parte dos traballos das solicitudes feitas como a limpeza do 
parque e a vixilancia dos cans. Respecto da adecuación dos locais é un asunto máis complicado, se o 
concello ten que executar subsidiariamente esas obras ante a negativa dos propietarios custaría un 
cartos, aínda que logo se repercutan.

A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e 
preguntas:
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- ¿Hai constancia dunha serie de roubos que se produciron en San Valentín?, se é así, ¿vaise tomar 
algunha medida ao respecto?
O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez contesta que non ten constancia de que haxa algo que 
se saia do normal.

- ¿Hai algunha razón para que non se lles permita aos concelleiros recibir por correo electrónico as 
Resolucións da Alcaldía?
Contesta o alcalde dicindo que se estudará.

- ¿Para cando se van realizar as xuntanzas pendentes respecto do tema de Navantia? Di que hai 
rumores de peche de Navantia Fene para final de ano.
Contesta o alcalde dicindo que non ten coñecemento do peche no mes de decembro, nin oficial nin 
extraoficialmente.

- En relación coa empresa Megasa, ¿hai data para a reunión co presidente da Xunta de Galicia?
Contesta o alcalde dicindo que a reunión da Mancomunidade xa se tivo, que mañá hai unha reunión 
de todos os alcaldes de Ferrol, Eume e Ortegal no Concello de Narón.

- ¿Para cando se van facer as citas electrónicas para os concelleiros?
Contesta o alcalde dicindo que de momento non hai data para isto.

- En relación coa solicitude dunha praza de minusválidos no centro de saúde, ¿cando se vai pintar?
O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez contesta que xa se pintou.

- ¿Fíxose algunha xestión máis respecto do camiño do Ortel?
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que se falou coa empresa que 
fixo a obra e considera que non foi culpa súa, pero aínda así, vaise facer cargo da reparación e 
pediulles que esperasen a que tiveran unha obra preto para facer a reparación. Espera que nun par 
de meses poida estar feita.

- Roga que se arranxen as dúas marquesiñas que hai rotas en Sillobre.
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que había unha marquesiña á que 
lle faltaba o cristal e consideraron que non era unha prioridade por non ser perigoso. Non obstante, 
dille que hai que saír un pouco máis polo concello porque hai máis parroquias, que semella que 
sempre que pide o fai para fronte da súa casa ou ben fai unha ruta moi curtiña.

- ¿Está feito o calendario de utilización do campo dos Pinares?
A concelleira don Rocío Aurora Bértoa Puente di que se pechará esta semana que entra.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 19:12 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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