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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 04.01.2018

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.05 h do
04.01.2018, baixo a presidencia do alcalde Juventino José Trigo Rey, reúnese, en primeira
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria convocada para hoxe.
Asistiron os/as concelleiros/as:
Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Bértoa Puente, Juan José Franco Casal, Alejandro Jorge
Gutiérrez Sánchez, Juana Barro Couto, José Andrés Serantes Painceiras, Ana María Novo Picos,
Alejandra Permuy Meizoso, Justo Martínez Ardá, María Manuela Aguilar Prieto, Antón Lois Noceda
Carballo, Joaquín Julián Ayala Garrido, Amalia García Balado, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, César
Daniel Castro García e María del Carmen Martínez Rodríguez
Secretaria accidental:
Carmen López Villar
Interventora:

C.I.F.: P-1503600-G

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

1. Aprobación, se procede, das actas da sesión extraordinaria do 26.10.2017 e da sesión
ordinaria do 02.11.2017
A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que se volven traer as actas que xa se trouxeron
no anterior pleno e logo da súa revisión.
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que reitera que o seu grupo non vai aprobar as actas. Explica que, en primeiro lugar
tráese a acta do 26.10.2017 que é unha acta incompleta, cometeuse unha ilegalidade ao suspender
o Pleno por parte da presidenta da Mesa de Idade. O Pleno está recorrido e hai, cando menos, tres
procedementos contencioso administrativos no Xulgado do Contencioso Administrativo de Ferrol,
aparte dunha serie de medidas cautelares que están pendentes de resolver. Por outro lado, respecto
da acta do 02.11.2017, dende a súa posición escoitaron nitidamente como a concelleira María
Manuela Aguilar Prieto dixo claramente que o escrito presentado polo PPdeG lle foi entregado a ela e
iso non consta na acta. Por todo isto non van aprobar estas dúas actas.
A continuación intervén o alcalde que di que as actas o que fan é reflexar o que ocorre e se escoita
no Pleno. Deste xeito o que se fará é recoller todas as observacións que se fagan e seguir cara
adiante.
De seguido a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, di que se fará cos
seus votos negativos.
A continuación intervén o alcalde que di que se comprobou que as actas nunca se votaron
individualmente, nunca se aprobaron, só se tomaron nota das observacións, segundo recolle o
regulamento e isto será o que tamén se fará nesta ocasión.
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda
Carballo, que di que non dubida do dito polo alcalde ou pola secretaria pero tamén ten en conta o
manifestado polo voceiro do grupo municipal do PP respecto do Pleno do 26.10.2017, porque o
barullo que había e a falta de dilixencia na dirección dese Pleno fixeron que o resto de membros do
Pleno non coñecesen de que se estaba a falar ou de que non. Por iso o seu grupo non vai aprobar
unha acta sen escoitar as cintas para saber o que pasou, porque dende o seu sitio non se escoitaba.
O que sí pon en dúbida é o procedemento que dixo o alcalde agora de se as actas se aproban ou
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non, algo que é completamente novo. As actas sempre as aprobaron nos plenos e nas comisións e,
segundo o que coñece de todos os órganos nas administracións o procedemento é o mesmo e por
tanto, nun principio, rexeita o dito pola alcaldía e así quere que conste en acta, non obstante
consultará este proceder.
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que non comparte o dito pola alcaldía e anuncia que o seu voto vai ser negativo.
Seguidamente intervén o alcalde que di que se toma nota das observacións feitas por todos os
grupos e así se fará constar neste punto e quedan aprobadas.
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que o seu grupo quere votar. O que sí está claro é que o primeiro punto da orde do día
di aprobación, se procede, por tanto, se non procede, non se aproban. Así pasoulle ao seu grupo
nunha comisión no que pasou algo semellante e non se aprobou a acta e a secretaria volveu escoitar
todos os audios e se escoitaron ata tres veces. Por tanto o seu grupo non vai aprobar estas actas
porque estima que non proceden e queren que se recollan os sete votos do partido Popular en contra
da aprobación destas actas, estando precisamente baixo procesamento xudicial a acta do
26.10.2017 e pregunta a quen se lle ocorre traer a aprobación esta acta logo do que pasou?, pois
isto non ten sentido ningún.

C.I.F.: P-1503600-G

De seguido fai uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente,
para dicir que neste Concello ata tres veces se levou unha acta dunha comisión por unhas
manifestacións que fixo a concelleira do grupo Mixto municipal e ata tres veces se votaron en contra.
Seguidamente intervén a secretaria que lee o artigo 91.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de
novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais. Continúa explicando que en ningún momento se fala de votación e o único que se
pode corrixir son erros materiais ou de feito e engade que se non houbese observacións, a acta,
considerarase aprobada, no caso contrario decidiranse as rectificacións que procedan. Di que revisou
as gravacións do Pleno do 02.11.2017 e a acta recolle a pregunta feita polo grupo municipal do PP,
logo se escoita un “murmullo” do que non pode intuír a resposta da concelleira do grupo municipal
do BNG, María Manuela Aguilar Prieto, como tampouco o puido escoitar dende a súa posición nesta
mesa. Non obstante, recóllese na acta desta sesión as observacións feitas.
A continuación fai uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa
Puente, que di que os membros do grupo municipal Socialista, pola súa posición no Pleno, non se
poden pronunciar sobre a moción do 26.10.2017 sen escoitar a cinta, porque ela, que estivo na
presidencia xa lle custou moito escoitar e non quere pensar o que lle podería custar a quen estivese
sentado máis lonxe. Por iso di que terán que escoitar a cinta.
A continuación intervén o alcalde que di que xa se vai facer constar agora todas as observacións
que fagan os distintos grupos.
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda
Carballo, que di que ao amparo do Regulamento municipal, o seu grupo solicita a retirada deste
punto da orde do día.
De seguido intervén o alcalde que lle pregunta ao voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois
Noceda Carballo, cal é a motivación?.
O voceiro do grupo municipal Socialista responde que en base ao propio Regulamento que establece
que se poden retirar asuntos da orde do día e solicita a votación da retirada.
Seguidamente fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do PP, José Andrés Serantes
Painceiras, que di que se motiva en que se queren escoitar as cintas do Pleno.
De seguido intervén o alcalde que di que a retirada do asunto da orde do día refírese a puntos da
orde do día que incorporen acordos e non ás actas.

2 de 18
Avda. do Alcalde Ramón Souto González, s/n. 15500 Fene. Tfno.: 981 492 707 Fax: 981 492 788

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 03.05.2018
coas rectificacións de erros materiais advertidas.
A secretaria
Estefanía Manteiga Lamas

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, que lee o artigo 32 do
Regulamento de organización municipal e solicita que se aplique o artigo 32.3, que é claro e fala de
calquera expediente incluído na orde do día, como é o caso.
De seguido o alcalde dille ao voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que
se fai esta proposta debe xustificar por qué a fai e logo procederase á votación.
O voceiro do grupo municipal Socialista di que quere escoitar as cintas das sesións plenarias que se
está a debater antes de pronunciarse sobre o asunto.
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A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, para dicir que pola súa banda queren reiterar respecto da acta do 26.10.2017, cando se
acordou a suspensión do Pleno, que hai tres procedementos xudiciais con medidas cautelares, no
que se pide a reanudación do Pleno, por tanto esa acta no seu momento debe continuar ou parar,
cando o diga a autoridade xudicial e non cando se diga neste Pleno. Por tanto, para o seu grupo,
esta acta, fundamentada nos procesos xudiciais, debe quedar en suspenso. Volve reiterar que dende
a súa posición, o seu grupo non só oíu, senón que tamén viron a xesticulación da concelleira, por
tanto, non vai desencamiñada a petición do voceiro do grupo Socialista da retirada do asunto da
orde do día, e roga que se escoiten as cintas, xa que cando menos dous concelleiros do seu grupo o
escoitaron e viron así. Por iso o partido Popular apoia a retirada deste punto da orde do día.
Seguidamente intervén o alcalde que dille ao voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro
Galego Feal, que ata o de agora os xestos que se fan no Pleno non se transcriben, xa que se fose así
non se aprobaría ningunha acta na vida. Ademais, como presidente da Corporación, di que sobre o
Pleno do 26.10.2017 hai unha acta e se mañá o xulgado manda continualo haberá outra acta do que
falte dese Pleno. As actas reflexan o que ocorre no Pleno e non o que vaia ocorrer dentro dun mes
ou dous. Apróbase o que ocorreu e o que ocorreu foi isto. Respecto de que se queiran escoitar as
gravacións, como presidente da Corporación, parécelle razoable e non tería ningún problema. En
base a que hai un asunto xudicial non está de acordo. A presidencia toma en conta a petición do
grupo municipal Socialista de escoitar a gravación e procédese a votar.
Previamente fai uso da palabra a voceira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez
Rodríguez, quen pide que conste en acta que o grupo Mixto, estando xa no grupo de goberno, pediu
escoitar unha gravación e a secretaría lle contestou que non, que as gravacións que se facían nas
Comisións e no Pleno eran para o traballo interno do persoal que elabora as actas e non se lle
permitiu o acceso a aquelas.
Rematado o debate, sométese a votación a proposta do grupo municipal Socialista de
retirar este punto da orde do día, que foi aprobada por maioría absoluta de 12 votos a
favor (7 do grupo municipal do PP, 3 do grupo municipal Socialista e 2 do grupo municipal
Somos Fene) e 5 votos en contra (4 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto
municipal).
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:
Retirar o punto primeiro da orde do día.

2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 1366/2017 ao núm.
1494/2017
Os concelleiros danse por informados.

3. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal Socialista para a inmediata
actuación en materia de facendas locais e función pública
Consta no expediente a seguinte Moción do grupo municipal Socialista, que foi ditaminada
favorablemente na sesión ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización
Económica do
26.12.2017 por 1 voto a favor do grupo municipal Socialista e 5 abstencións (2 do grupo municipal
do BNG, 2 do grupo municipal do PP e 1 do grupo Mixto municipal):
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“MOCION QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA A INMEDIATA ACTUACION EN
MATERIA DE FACENDAS LOCAIS E FUNCIÓN PÚBLICA.
De acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, o grupo Municipal socialista desexa someter a consideración do Pleno
a seguinte MOCION:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
A Administración local é a máis próxima á cidadanía. As persoas, os seus dereitos e o seu benestar
son o centro da nosa actuación. Os socialistas estamos a demostrar que os Concellos poder
gobernarse doutra forma, con eficacia e responsabilidade, actuando doutra maneira, sensible,
próxima e solidaria. O PSOE aposta por municipios fortes, con capacidade de decisión e con recursos
adecuados para dar resposta ás demandas cidadás, entendendo por tanto, que o futuro marco
competencial debe cumprimentarse cun sistema de financiamento estable e suficiente.
O Goberno do PP leva anos sometendo ás EELL a un estrito control orzamentario e económico,
regulando diferentes aspectos que practicamente deixaron aos Concellos sen posibilidades de
cumprir o papel que deben desenvolver na mellora dos servicios de benestar, a creación de novo
emprego e todos os servizos de proximidade demandados.

C.I.F.: P-1503600-G

E todo iso, ademais, cando a administración local cumpriu con fartura cos seus compromisos de
estabilidade orzamentaria e os obxectivos marcados polo Goberno.
En primeiro lugar, no exercicio 2016, o conxunto das Corporacións Locais rexistrou unha diminución
do gasto computable do 1,2 por cento, o que supón o cumprimento da regra de gasto neste
exercicio, xa que a taxa de variación permitida é o 1,8p por cento, seguindo ademais a tendencia
redutora nos obxectivos fixados para os próximos anos.
En canto ao obxectivo de estabilidade orzamentaria aprobado para as Corporacións Locais, que o ano
pasado era alcanzar unha situación de equilibrio, o resultado rexistrado foi un superávit de 6.847
millóns de euros, cifra que representa o 0,61 por cento do PIB, sendo a única administración que
non incorreu en déficit. Unido a iso, a utilización do superávit xerado está suxeita a unha serie de
requisitos e limitacións obrigando a que se utilice só en investimentos “financeiramente
sustentables”, o que, ademais de implicar unha finalidades moi estritas, non permite, de ningunha
maneira, investimentos en gasto corrente.
En relación aos obxectivos de débeda pública, o obxectivo en 2016 foi do 3,0 por cento do PIB,
alcanzando ao final do exercicio o 2,9 por cento o que supón o cumprimento do obxectivo fixado,
unha vez máis. As cifras fixadas para os anos posteriores seguen reducindo o porcentaxe, sendo esta
unha medida claramente discriminatoria cara aos Gobernos Locais en relación co Estado as CCAA,
que non teñen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos a práctica totalidade da débeda.
Unido a todo o anterior, non podemos obviar a diminución de empregados públicos da administración
local, que pasou de 647.488 empregados en xaneiro de 2011 aos 547.825 empregados de xullo de
2016 o que supón unha redución do 15,39 por cento. Isto abocou a unha situación na que as
Entidades Locais padecen graves dificultades para a prestación dos servizos que obrigatoriamente
teñen encomendados, incrementándose o problema nos pequenos e medianos municipios.
Como vemos, a situación das entidades locais esixe que o Goberno se tome en serio as
reivindicacións que levan anos expondo: revisión da regra de gasto, destino do superávit, débeda
pública e taxa de reposición, para afrontar os problemas aos que cada día teñen que enfrontarse a
seguir prestando os servicios públicos necesarios, permitíndolles, ademais, marxe de manobra para
elaborar adecuadamente os orzamentos municipais para 2018.
Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene, presenta para a súa consideración a
aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCION instando o Goberno de España a:
1.- Revisar e adecuar a regra de gasto ás necesidades dos servizos públicos que presten os
concellos, seguindo as mellores prácticas internacionais e tendo e conta os criterios de
sustentabilidade das contas públicas ao longo do ciclo.
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2.- Eliminar os límites impostos polo Goberno aos fins para que as Entidades Locais, a condición que
teñan as contas saneadas, e en uso da súa plena autonomía financeira, poidan destinar o superávit
que xeren en cada exercicio orzamentario a promover programas e servizos que demanda a
cidadanía: políticas sociais, políticas activas de emprego, programas de igualdade, políticas de
mocidade, etc.
3.- Suprimir as restricións á concertación de operacións de endebedamento por parte das Entidades
Locais non incursas nos supostos da Lei de Estabilidade.

C.I.F.: P-1503600-G

4.- Modificar a regulación da taxa de reposición dos efectivos na Administración Local de maneira
que alcance nos servizos de interese prioritario o 150 por cento, e no resto dos servizos municipais o
100 por cento.”
Abre o debate o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que di que todos
son coñecedores que dende que comezou a crise económica o goberno do Estado tomou unha serie
de medidas cara a garantir a contención do gasto das administracións públicas, nas que se atopan as
facendas locais. Isto foi moi inxusto, pois son as administracións que máis estaban cumprindo, aínda
que houbese algún caso illado, así é moito maior a débeda das comunidades autónomas ou do
Estado. Levan anos que as administracións locais son conscientes de que o principio orzamentario é
unha virtude e non un defecto, que se debe ter unhas contas saneadas e equilibradas que permitan
abordar con realismo as problemáticas, pero o certo é que todos estes avances produciron, no seu
conxunto, que as facendas locais sexan as únicas administracións que pechan os seus exercicios con
superávit, o que compensa o déficit dalgún concello ou dalgunha comunidade autónoma. Chegados a
este punto, a quen lle toca apretar o cinto é as administracións que máis déficit levan acumulado,
que non son as locais. Chegou o momento de que as administracións locais poidan ter un respiro
económico e, se levanten ou se minimicen os condicionantes para facer investimentos e levantar os
límites impostos nas taxas de reposición do persoal, que tendan a uns novos límites razoables.
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que anuncia a súa abstención cara a facilitar a súa aprobación. As circunstancias mudaron
dende que se tomaron estas medidas de contención do gasto das facendas locais, froito dunha
situación de crise moi profunda, o que foi motivo de restrición do gasto público que houbo que
tomar, como así se fixo. Moitas veces non é xusto tratar a todos por igual cando houbo entidades
locais que tiveron superávit e investiron ben os seus cartos e outras malgastaron os seus recursos.
Naquel momento púxose freo a todos, quizais foi a decisión que cabía tomar cara a evitar que a
situación seguise a producirse, pero noutros momentos, unha vez que a situación económica do país
avanza, aquelas medidas deben ser revisadas e a revisión debe ser tomada por consenso das forzas
políticas. O seu voto será a abstención e espera que, nun futuro, estas medidas cheguen a
consensuarse e acadar unha maior altura económica, sobre todo con aqueles que compren coa regra
de gasto e que teñen superávit, pois é lóxico e xusto que os cartos que quedan de remanente se
reinvistan nos veciños e veciñas.
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que o seu grupo votará a favor da moción.
A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez
Rodíguez, que di que votará a favor.
Seguidamente fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do BNG, Justo Martínez Ardá, que
di que o seu grupo esta bastante de acordo coa moción aínda que ve un dato meritorio ao entender
que Galicia é unha das comunidades que menos cartos recibe por habitante, por iso entende que a
moción podería ser máis xenerosa e, igual que se pide para os concellos tamén se debería pedir para
equiparar Galicia con outras autonomías, incluso considerar a orografía do territorio para solicitar
máis cartos para os concellos galegos.
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo,
que di que todo é mellorable e todo se pode contemplar, así dille ao voceiro do grupo municipal do
BNG que se quere facer un cambio específico na moción está disposto a escoitala e modificala, se é o
caso. É consciente de que o territorio galego ten as súas características especiais.

5 de 18
Avda. do Alcalde Ramón Souto González, s/n. 15500 Fene. Tfno.: 981 492 707 Fax: 981 492 788

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 03.05.2018
coas rectificacións de erros materiais advertidas.
A secretaria
Estefanía Manteiga Lamas

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 10 votos a favor (4 do
grupo municipal do BNG, 3 do grupo municipal Socialista, 2 do grupo municipal Somos
Fene e 1 do grupo Mixto municipal) e 7 abstencións do grupo municipal do PP.
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:
Instar ao Goberno de España a:
1.- Revisar e adecuar a regra de gasto ás necesidades dos servizos públicos que presten os
concellos, seguindo as mellores prácticas internacionais e tendo e conta os criterios de
sustentabilidade das contas públicas ao longo do ciclo.
2.- Eliminar os límites impostos polo Goberno aos fins para que as Entidades Locais, a
condición que teñan as contas saneadas, e en uso da súa plena autonomía financeira,
poidan destinar o superávit que xeren en cada exercicio orzamentario a promover
programas e servizos que demanda a cidadanía: políticas sociais, políticas activas de
emprego, programas de igualdade, políticas de mocidade, etc.
3.- Suprimir as restricións á concertación de operacións de endebedamento por parte das
Entidades Locais non incursas nos supostos da Lei de Estabilidade.
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4.- Modificar a regulación da taxa de reposición dos efectivos na Administración Local de
maneira que alcance nos servizos de interese prioritario o 150 por cento, e no resto dos
servizos municipais o 100 por cento.

4. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal Socialista relativa ao problema
de despoboamento na España interior
Consta no expediente a seguinte Moción do grupo municipal Socialista, que foi ditaminada
favorablemente na sesión ordinaria da Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial e do
Medio do 26.12.2017 por 1 voto a favor do grupo municipal Socialista e 5 abstencións, (2 do grupo
municipal do BNG, 2 do grupo municipal do PP e 1 do grupo Mixto municipal):
“MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE FENE REALATIVA AO
PROBLEMA DE DESPOBOAMENTO NA ESPAÑA INTERIOR.
De acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades locais, o Grupo Municipal Socialista desexa someter á consideración do Pleno
a seguinte MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O cambio demográfico é un dos grandes retos aos que se vai a enfrontar o noso país nun futuro
inmediato, posto que afecta o equilibrio do noso sistema de benestar. Pero os desequilibrios
demográficos teñen unha forte dimensión territorial que se ha ido consolidando durante o pasado
século, de modo que mentres a poboación concéntrase en áreas moi localizadas do centro e as
costas, a España interior baléirase, sometida a graves riscos demográficos, que afectan á fraxilidade
dos seus sistemas de poboamento:
O primeiro deles é o da baixa densidade que afecta historicamente a determinados territorios
caracterizados por este modelo de equilibrio e a outros nos que a caída da densidade é un proceso
sostido máis recente, que xera o círculo vicioso da dificultade para a prestación de servizos á
poboación e a emigración por falta de servizos e oportunidades.
O segundo, a polarización territorial rural- urbana. Mentres a poboación acumúlase nas áreas
urbanas –e os seus alfoces-, a maior parte dos municipios –os de menor tamaño- das súas áreas
dependentes mantéñense en densidades de desertificación, con déficit significativo en moitos caos de
núcleos intermedios capaces de soster dinámicas económicas de demográficas no medio rural.
Non menos importante é o desafío do envellecemento, que nuns casos é o resultado dun proceso de
transición demográfica, común en Europa e, noutro, débese á emigración da poboación nova e adulta
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e á consecuente caída da natalidade e a poboación infantil, que se concreta na forte redución das
expectativas de substitución e equilibrio a medio prazo da relación de dependencia. Ambos os
fenómenos presentan unha tendencia crecente e sostida na España interior.
A consecuencia de todos eles é a perda persistente da poboación, que retroalimenta, á súa vez, aos
anteriores, con saldo vexetativos e migratorios negativos.
Non debe, por tanto, confundirse mecanicamente despoboamento con baixa densidade. Si é preciso
identificar estes fenómenos á escala territorial adecuada, xa eu o NUT 2 (rexión) oculta ás veces
intensos desequilibrios interrexionais e o mesmo ocorre co nivel NUT 3 (provincia), que ignora as
posibles desigualdades comarcais.
O descenso de habitantes dun territorio significa a perda do seu futuro. Cano as persoas deciden
irse, non só o silencio aprópiase das rúas e prazas destas poboacións, senón que ademais
condenamos a estes lugares á súa extinción. Aqueles que se marchan adoitan ser o s máis novos e
formados, quedándose estes territorios moi envellecidos.

C.I.F.: P-1503600-G

Pero non só é unha cuestión de futuro, o cambio demográfico pon en cuestión a calidade de vida e as
oportunidades da cidadanía que reside nos territorios con máis serios riscos demográficos. Unha das
desigualdades máis invisibles é a desigualdade territorial. Este tipo de desigualdade restrinxe o
dereito das persoas en dous sentidos. En primeiro lugar, non todo o mundo acaba tendo o dereito
efectivo a vivir onde desexa, véndose obrigada a emigrar. En segundo lugar, se os poderes públicos
non o remedian, a brecha de oportunidades e de cohesión social. Así por exemplo, un neno que nace
nun núcleo urbano pode acabar tendo máis oportunidades educativas que as que ten alguén que
nace no mundo rural, conculcando dereitos fundamentais constitucionalmente protexidos.
Nas últimas semanas coñecemos o estudo “Combater con éxito o despoboamento mediante un
modelo de desenvolvemento territorial. A experiencia de Highlands an Islands Enterprise”. Nel, a
Rede de Áreas Escasamente Poboadas do Sur de Europa, onde están presentes tres provincias
españolas (Soria, Cuenca e Teruel), relatan un caso de éxito: a axencia das Terras Altas e Illas de
Escocia. Por tanto, si que parecen existir posibles solucións a un problema dunha gran gravidade.
Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene presenta para a súa consideración e
aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN instando o Goberno de España a:
1. Impulsar e coordinar políticas concretas para os territorios con graves riscos demográficos,
elaborando un mapa do despoboamento en España en colaboración coas Comunidades Autónomas, e
as Entidades locais, no que se diferencien niveis de risco, en función dos cales se apliquen criterios
compensadores para o mantemento de servizos básicos, de titularidade autonómica e local, no medio
rural e a garantía de políticas de activación económica inclusiva e creación de emprego, con
incentivos para a reindustrialización e a localización de servizos e outras actividades económicas nas
mellores condicións que permita a normativa de fondos europeos.
2. Establecer estándares de acceso a infraestruturas e servizos públicos cuxo déficit territorial
determine a asignación de investimentos do Estado en cada un deles.
3. Garantir a prestación de servizos comerciais no territorio en condicións de equidade, naqueles
sectores sometidos a regulación pública do Estado, como é o bancario ou o das telecomunicacións,
entre outros.
4. Deseñar programas de investigación e garantía de acceso aos alimentos no medio rural máis
desertificado –desertos alimentarios-, con criterios de saúde pública e mellora das condicións de vida
e convivencia.
5. Aplicar, de forma progresiva, o conxunto de recomendacións aprobadas polo Senado na pasada
lexislatura (Relatorio de Estudo para a adopción de medidas en relación co despoboamento rural en
España e Informe da Comisión Especial de estudos sobre as medidas a desenvolver para evitar o
despoboamento nas zonas de montaña), así como, máis recentemente, pola Comisión de
Despoboamento da FEMP.
6. Aplicar e dotar presupostaríamente a Lei 45/2007, de 13 de decembro, de Desenvolvemento
Sustentable do Medio Rural, cofinanciando os correspondentes convenios coas Comunidades
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Autónomas para a posta en marcha dos Plans de Zona, coa prioridade que a propia Lei establece, e
garantindo a participación na súa xestión das entidades locais.
7. Establecer un fondo de cooperación económica local, asociado á implementación de políticas
públicas experimentais de loita contra o despoboamento, deseñadas e xestionadas de forma
participativa e con estratexias a medio-longo prazo por parte das entidades locais.
8. Promover e apoiar as deslocalizacións en favor do medio rural así como a promoción do turismo
rural.
9. Establecer un plan de conectividade e fomento do uso eficiente das TIC, que permita o
desenvolvemento das novas tecnoloxías nas zonas especialmente despoboadas, resultando do mapa
do despoboamento.”

C.I.F.: P-1503600-G

Abre o debate o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que di que esta
moción parécese necesariamente á moción que xa presentou no anterior Pleno relativa ao
despoboamento do rural de Galicia. É evidente que esta moción esta baseada en Galicia e no resto
de España no que o interior esta a sufrir un despoboamento que non só é froito das propias
características do territorio, senón que tamén se basea na falla de prestación de servizos por criterios
exclusivamente económicos que provocan a depresión dos territorios interiores do Estado. Por iso
entende que é preciso adoptar medidas específicas que poidan contribuír a paliar esta situación.
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que a moción ten ámbito nacional e pensa que neste tema, canto se poida facer e canto
máis se faga será moito mellor, xa que é evidente que o despoboamento si se esta a producir.
Concretamente en Galicia a Xunta de Galicia adoptou xa unha serie de medidas importantes para
frear a despoboación do medio rural, como é o fomento do establecemento dos mozos, axudas á
natalidade, medidas de conciliación da vida laboral nas pequenas poboacións onde non existen nenos
suficientes para establecer unha gardería. Por todo isto, pensa que todo o que se faga é pouco, por
iso todas as medidas ou suxestións que se poidan achegar respecto deste tema son importantes. Por
iso anuncia a abstención do seu grupo para favorecer a súa aprobación.
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que o seu grupo votará a favor.
Seguidamente fa uso da palabra a voceira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez
Rodríguez, que anuncia a abstención.
A continuación fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do BNG, Justo Martínez Ardá, que
di que o despoboamento dos núcleos rurais é un problema, tanto na España interior como en Galicia.
Isto vén determinado por un modelo de Estado e un poder económico imposto en Madrid por iso
sorpréndelle que se presente esta moción aquí. Preocúpalle, máis que nada, o despoboamento de
Fene e Ferrolterra que xa é noticia.
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 5 votos a favor (3 do
grupo municipal Socialista e 2 do grupo municipal Somos Fene) e 12 abstencións (7 do
grupo municipal do PP, 4 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal).
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:
Instar ao Goberno de España a:
1. Impulsar e coordinar políticas concretas para os territorios con graves riscos
demográficos, elaborando un mapa do despoboamento en España en colaboración coas
Comunidades Autónomas, e as Entidades locais, no que se diferencien niveis de risco, en
función dos cales se apliquen criterios compensadores para o mantemento de servizos
básicos, de titularidade autonómica e local, no medio rural e a garantía de políticas de
activación económica inclusiva e creación de emprego, con incentivos para a
reindustrialización e a localización de servizos e outras actividades económicas nas
mellores condicións que permita a normativa de fondos europeos.
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2. Establecer estándares de acceso a infraestruturas e servizos públicos cuxo déficit
territorial determine a asignación de investimentos do Estado en cada un deles.
3. Garantir a prestación de servizos comerciais no territorio en condicións de equidade,
naqueles sectores sometidos a regulación pública do Estado, como é o bancario ou o das
telecomunicacións, entre outros.
4. Deseñar programas de investigación e garantía de acceso aos alimentos no medio rural
máis desertificado –desertos alimentarios-, con criterios de saúde pública e mellora das
condicións de vida e convivencia.
5. Aplicar, de forma progresiva, o conxunto de recomendacións aprobadas polo Senado na
pasada lexislatura (Relatorio de Estudo para a adopción de medidas en relación co
despoboamento rural en España e Informe da Comisión Especial de estudos sobre as
medidas a desenvolver para evitar o despoboamento nas zonas de montaña), así como,
máis recentemente, pola Comisión de Despoboamento da FEMP.

C.I.F.: P-1503600-G

6. Aplicar e dotar presupostaríamente a Lei 45/2007, de 13 de decembro, de
Desenvolvemento Sustentable do Medio Rural, cofinanciando os correspondentes
convenios coas Comunidades Autónomas para a posta en marcha dos Plans de Zona, coa
prioridade que a propia Lei establece, e garantindo a participación na súa xestión das
entidades locais.
7. Establecer un fondo de cooperación económica local, asociado á implementación de
políticas públicas experimentais de loita contra o despoboamento, deseñadas e
xestionadas de forma participativa e con estratexias a medio-longo prazo por parte das
entidades locais.
8. Promover e apoiar as deslocalizacións en favor do medio rural así como a promoción do
turismo rural.
9. Establecer un plan de conectividade e fomento do uso eficiente das TIC, que permita o
desenvolvemento das novas tecnoloxías nas zonas especialmente despoboadas,
resultando do mapa do despoboamento.

5. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal Somos Fene relativa a recoñecer
os seus dereitos como concelleiros do grupo municipal Somos Fene, segundo o ditame do
xulgado contencioso-administrativo núm. 1 de Ferrol
Consta no expediente a seguinte Moción do grupo municipal Somos Fene, que foi ditaminada
favorablemente na sesión ordinaria da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do
27.12.2017 por 4 votos a favor, (3 do grupo municipal do PP e 1 do grupo municipal Socialista) e 3
votos en contra (2 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal):
“Xoán Manuel Rodríguez Bastida e Cesar Daniel Castro García, concelleiros do Grupo Municipal
Somos Fene, o amparo do disposto no Regulamento de Organización, funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, presentan para a súa aprobación a seguinte moción.
OBXECTO
Recoñecer os seus dereitos como concelleiros do grupo municipal Somos Fene, segundo ditame do
Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ferrol.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 26 de outubro do 2017 debatese en Pleno Extraordinario a moción de censura interposta contra
o actual alcalde Juventino José Trigo Rey. A secretaría xeral do concello comprobou que a moción de
censura presentada reunía os requisitos legais esixidos, contando coa mayoría suficiente do número
de membros da corporación.
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A Presidenta de Mesa, María Manuela Aguilar (BNG), delega a lectura da moción na Secretaria do
Concello. Unha vez lida, a propia Presidenta acordou, utilizando a prerrogativa do voto de calidade da
concelleira de maior idade, suspender e non continuar a tramitación do pleno, invocando a
presentación dun escrito do partido Participación Democrática Directa de Galicia que impedía que os
concelleiros de Somos Fene puidesen votar na moción, ao ser considerados non adscritos. O citado
escrito era descoñecido pola outra representante da mesa de idade, así como por todos os
concelleiros da oposición.
Non se respectaron os autos xudiciais do Xulgado do Contencioso Administrativo de Ferrol que en
data 27-09-2017 repoñía no pleno exercicio dos seus dereitos a Xoán Manuel Rodríguez Bastida e
Cesar Daniel Castro García. Foron denegados polo mesmo xulgado dous recursos en contra do auto
presentados con data 24-10-2017, un feito conxuntamente polo partido Participación Democrática
Directa de Galicia e a concelleira do grupo mixto María del Carmen Rodríguez, e outro polo alcalde
Juventino José Trigo Rey.

C.I.F.: P-1503600-G

O seis de novembro o Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ferrol ordena ao Concello a
execución forzosa do auto de data 27-09-2017, de reposición dos dereitos como concelleiros de
Somos Fene, facendo saber que en caso de incumprimento: “Poderánse adoptar as medidas
necesarias para lograr a súa efectividade, así como multas coercitivas ás autoridades, funcionarios
ou axentes, sen perxuizo doutras responsabilidades patrimoniais que houbera lugar”
Abre o debate o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, que di que
o sentido da moción é recoñecer os dereitos que como concelleiros do grupo municipal Somos Fene
teñen segundo o ditame do Xulgado contencioso-administrativo núm. 1 de Ferrol, que ordenoulle ao
Concello a execución forzosa do auto de data 27.09.2017, de reposición dos dereitos como
concelleiros de Somos Fene, facendo saber que en caso de incumprimento: “Poderánse adoptar as
medidas necesarias para lograr a súa efectividade, así como multas coercitivas ás autoridades,
funcionarios ou axentes, sen perxuizo doutras responsabilidades patrimoniais que houbera lugar”.
Para facer isto, recentemente o Tribunal Constitucional anulou a norma electoral vixente que impide
participar nunha moción de censura aos concelleiros non adscritos, que non é o seu caso, e todos
saben que esta normativa non vai ter aplicación nas vindeiras eleccións. Isto confirma o ditame do
Xulgado de Ferrol.
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que está claro que o acontecido neste salón de Plenos nos últimos meses é moi grave,
algo que está tendo consecuencias xudiciais debido a actitude teimuda da persoa que ocupa
actualmente a alcaldía estase caendo nunha saca de procedementos xudiciais e, debido a unha serie
de membros do goberno, nunha serie de incumprimentos de resolucións xudiciais que o seu partido
non vai apoiar nunca. Vergoña deberíalle dar ao goberno que na Comisión do 27.12.2017, ante esta
moción, dous concelleiros do grupo municipal do BNG e un do grupo Mixto municipal votasen en
contra, cando son plenamente conscientes das resolucións ditadas polo Xulgado de Ferrol, xa que a
partir do 27.09.2017 o xulgado repuxo os seus dereitos aos dous concelleiros do grupo municipal
Somos Fene, o que semella o xeito de actuar dos seus amigos cataláns que se van saltando
Resolución tras Resolución xudicial. A partir desta data o que acontece neste Pleno é vergoñento
para o seu grupo, e supón que para os demais grupos da oposición e para moitos veciños, que
tiveron que escoitar cousas que fora mellor que non tivesen ocorrido. Ese é o costume ditatorial que
ten o goberno ante este Pleno, ao que case que esta acostumado, pero que manteñan esta aptitude
ante as Resolucións xudiciais é bastante grave. O goberno sabe que presentou unhas medidas
cautelarísimas para que o alcalde puidese manter o seu cargo de alcalde e o Xulgado contestoulle
que o mesmo dereito que ten para manterse no cargo de alcalde teñen o resto de concelleiros desta
Corporación para sometelo a unha moción de censura. Por iso se o día de mañá, o goberno, gañase o
contencioso administrativo xa o repoñerían nos seus dereitos, que o alcalde está impedindo como
cargo público, dicindo que iso ía prexudicar a terceiros e aos veciños, cando quen os prexudicou foi o
alcalde coa súa teimuda actitude. Para isto tamén contou coa colaboración da figura instrumental, ao
que non se lle pode nin chamar partido porque nin plataforma é, do PDDdeG, e algún día saberase as
conexións que pode haber e ao mellor poderá ser obxecto de investigación, así como coa
colaboración da integrante do grupo de goberno, do grupo Municipal mixto. O PDDdeG e a concelleira
María Carmen Martínez Rodríguez intentaron que a medida cautelar dos concelleiros de Somos Fene
fosen anuladas alegando que en base a ese presunto escrito, no que se baseou a concelleira do BNG,
alegou que cambiaron as circunstancias para non continuar coa votación da moción de censura,
tamén pretenderon que o Xulgado de Ferrol modificase o Auto que lle restableceu os dereitos ao
concelleiros de Somos Fene. Isto son actuacións legais que o único que pretenden é alentar os
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dereitos que a Constitución española concede de participación política a estes concelleiros, e non o
que se fixo no Pleno de agosto. Aparte de todo isto, hai un Auto de execución forzosa que dixo que
se lle dea cumprimento a esa Resolución xudicial, que advirte da imposición de multas de ata 1500
euros e que advirte que se vai abrir testemuña contra funcionarios e cargos públicos que se neguen
a cumprir esta sentenza e, dille ao alcalde, que tampouco o cumpriu, por tanto, sabe que o van
someter a un requirimento xudicial porque isto dálle absolutamente igual. Dille que o que fai o
alcalde neste Pleno é un auténtico adulterio dos concelleiros dun grupo (SF), que tamén llo podería
facer ao seu grupo (PP) e indirectamente llo está a facer, porque tamén lles privou dos seus dereitos
de participación política. Dende o partido Popular non lle van rir as gracias ao alcalde, e a moción é
moito máis suave do que debería ser e remata dicindo que o partido Popular votará a favor.

C.I.F.: P-1503600-G

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo,
que di que o seu grupo vai ser absolutamente respectuoso coa moción dun grupo político que pide
que respecte a resolución xudicial. O seu grupo non pode nin votar en contra nin mirar cara outro
lado cando o que se pide é que se cumpra unha sentenza xudicial. Non entende que vai aportar un
acordo plenario a algo que xa decidiu o Xulgado e que se debería estar a cumprir por todos, pero
entende que pode haber algo que politicamente non cubre a sentenza, polo que o seu voto será
favorable.
Seguidamente fa uso da palabra a voceira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez
Rodríguez quen, respecto da afirmación do PP que dixo que foi vergoñento que o BNG e EU votasen
en contra desta moción, lémbralle ao PP o que aconteceu cando gobernaba e EU presentou unhas
mocións que foron a unha Comisión, desas mocións das que o PP lles chama “enlatadas”, cando
coincidiu que ela estivo hospitalizada coa realización da Comisión, e o PP decidiu retiralas para o mes
seguinte por non haber quen as defendese. Nesta Comisión o seu voto foi en contra porque non
houbo ningún representante do grupo municipal Somos Fene que defendese a moción, o cal si lle
parece vergoñento. O grupo que esixe os seus dereitos fundamentais neste último mes veu ao
Concello dúas veces, ao Pleno ordinario de decembro e a outro extraordinario, ambos remunerados,
pero ás comisións e a mesa de negociación, é dicir, a todo o que houbo polo que non se cobra, non
apareceu ninguén, por iso pregúntase cal é o papel destes concelleiros no Concello?. Por outro lado,
di que se está a falar de dereitos fundamentais e supón que, logo destes dereitos fundamentais
tamén terán dereitos como persoas e concelleiros, pero tamén obrigas, pero aquí ninguén falou das
obrigas que estes dous señores contraeron ao asinar as súas actas de concelleiros. Por iso ela
recoñécelles todos os seus dereitos fundamentais, pero tamén lle gustaría que alguén lles dixese que
teñen obrigas. Por todo iso, o seu voto seguirá sendo en contra.
A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do BNG, Alejandra Permuy Meizoso,
que di que o seu grupo votou en contra porque considera que estes concelleiros xa teñen restituídos
os seus dereitos e non pensa que a súa restitución se teña que facer todos os meses, así xa teñen as
súas comunicacións como partido e os seus ingresos como Somos Fene. Por tanto, considera que
teñen restituídos os seus dereitos dende o 27.09.2017. Comparte coa súa compañeira de goberno
que unha vez presentada unha Moción, o mínimo que se debería facer, cando menos por respecto ao
resto de concelleiros, é vir defendela á Comisión e reitera que dereitos si, pero obrigas tamén.
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que o falado pon de manifesto a ilexitimidade democrática deste Concello. Di que o
alcalde é dúas veces ilegal, dende o punto de vista democrático, acadou a alcaldía non por gañar as
eleccións senón por un pacto con outras forzas políticas que agora non o apoian, así lémbralle que
todas as alternativas e propostas que lle propuxo Somos Fene estando no goberno foron rexeitadas,
agás unha, exactamente a redacción do equipamento da piscina municipal. Logo con outro golpe de
man, tramposo, evitou a moción de censura en contra dun ditame xudicial, por iso o alcalde é
dobremente ilegal e pódese dicir que é un ocupa da alcaldía, que vai intentar seguir na alcaldía con
mecanismos ilegais e retrasos xudiciais o tempo xusto para acadar as eleccións o vindeiro mes de
maio. Xa lle dixo hai un ano ao alcalde que non é nacionalista, que non ten un grupo democrático e
que non é de esquerdas. O primeiro que fai un nacionalista é respectar o propio idioma e poñer o seu
nome en galego, pero os membros do seu grupo chámanse Juventino José, Alejandra, Justo, María
Manuela o María del Carmen. Tampouco non é demócrata e tampouco é de esquerdas, porque é
imposible ser de esquerdas e non ser demócrata. Como considera que é un alcalde antidemocrático e
golpista, o seu grupo non lle vai facer o xogo de participar como vostede diga e todas as súas
propostas serán no Pleno, xa que o alcalde é un ocupa.
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A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que alégralle oír que os concelleiros do grupo municipal Somos Fene están restituídos
dos seus dereitos ao contrario do que se dixo na Comisión e pregunta, cantos membros do BNG
respectan os seus dereitos?, responde que tres ou catro, pero unha concelleira dixo que non e por
iso terá que responder cando chegue o seu momento. O que está claro é que o que afirmou non é
certo, xa que o BNG non respectou os seus dereitos e amparouse en argucias legais para manterse
no goberno, o “show” que se montou o 26 de outubro non tivo outro sentido máis que este, vulnerar
os dereitos dos concelleiros desta Corporación. Para isto non lle importou utilizar pequenos
“resquicios” legais, porque xudicialmente xa estaban pechados e atados e votáronlle a man ao último
cabo ardendo, que é o uso retorcido da Lei. Por iso non poden dicir que están respectando os
dereitos de ninguén e, se aquel día en vez de votar unha soa tivesen que votar os catro ou os cinco
votarían os catro ou cinco, como así o fixeron en sede xudicial. Á voceira do grupo Mixto dille que
cando o seu grupo gobernaba e ela estivo hospitalizada as súas mocións non se retiraron, quedaron
sobre a mesa para que cando se incorporase, por deferencia, puidese defendelas. Nesta Comisión
non sucedeu tal, aínda que sería o lóxico, razoable e democrático. A presidenta acordou seguir
adiante e menos mal que había o número suficiente de concelleiros para pararlle os pes, porque
senón cometeríase o mesmo “atropello” que se esta cometendo, e se continua cometendo. Estes son
os feitos reais, lembra que aquí o que se esta a facer é cumprir unha Resolución xudicial e non se o
presidente fixo unha ou outra cousa, están a falar de Resolucións xudiciais firmes que o goberno esta
a incumprir e que, esta seguro que volverán incumprir, pero lembra que a administración de xustiza
é lenta, pero é como unha “apisonadora” que sempre chega.

C.I.F.: P-1503600-G

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do BNG, Alejandra Permuy Meizoso,
que dille ao voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, que ser de
esquerdas é facerlle fronte ás dereitas, e non facer mocións de censura coa dereita.
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que lembra que neste momento o BNG está a participar en negociacións para presentar
unha moción de censura á alcaldesa socialista de Muxía. Non ten interese en falar doutras
formacións, Somos Fene pretende o avance de Fene e dos seus veciños. Respecto de dereitas ou
esquerdas, xa se ten demostrado que se trata dun xeito de actuar.
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que non sabe porque alguén se sorprendeu cando oíu o berro “PP, PSOE, a mesma
merda é”, xa que el o ten oído en moitas manifestacións e non lle ofende, igual que ao BNG
tampouco lles ofendeu nada utilizar os votos do PSOE para chegar á alcaldía. Fóra deste tema él non
vai falar do PP e das distintas características que poida ter cada Concello ou cada Comunidade
Autónoma, que levan a que determinadas solucións sexan diferentes nun sitio ou noutro. O feito é
que hai cousas lóxicas e razoables, que son que o grupo municipal do PP, pasou de catro a seis
concelleiros, e logo de seis a sete, mentres que o BNG pasou de trece a catro, e EU a un, por iso algo
verán os veciños cando van exercer o seu dereito ao voto. Por tanto non saquen peito, porque
bastante vergoñento é que tivesen trece concelleiros nesta Corporación e agora teñan catro.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 12 votos a favor (7 do
grupo municipal do PP, 3 do grupo municipal Socialista e 2 do grupo municipal Somos
Fene) e 5 votos en contra (4 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal).
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:
Recoñecer os seus dereitos como concelleiros do grupo municipal Somos Fene, segundo
ditame do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ferrol.

6. Mocións urxentes
Non se presenta ningunha.

7. Rogos e preguntas
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A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, fai os seguintes
rogos e preguntas:
- Se non fose polas mocións que se presentaron o Pleno duraba escasos seis minutos, xa que non
había absolutamente nada que resolver e non é que sexa o Pleno de xaneiro, pois así veñen todos.
De toda a “retahíla” de asuntos, non está a facer nada e ademais, xera problemas nos Plenos ata
coas actas coas que nunca os houbo, hai problemas co persoal pola falla de transparencia e polas
cousas que se están denunciando. Por iso pregúntalle ao alcalde, que fai aquí?. Rógalle que se vaia,
logo de ser un alcalde ilexítimo e ilegal dende o 26.10.2017.
Contéstalle o alcalde que isto que dixo é recorrente e dille que ten mala memoria. No Pleno do
08.01.2015, cando vostede presidía esta Corporación, o Pleno tivo seis puntos e os que se debateron
foron mocións da oposición. No ano 2014 houbo doce puntos, dos que oito eran mocións da
oposición, e no ano 2013 case que igual, o que presentou o goberno foi unha modificación de erros
xunto coa aprobación de actas e dación de contas, non traía nada. Día tras día repite o mesmo
discurso, pero cando gobernaba o PP ocorría o mesmo que agora.
- Roga que o Concello poña un pouco de interese e que lle requira ao Ministerio de Fomento, do PP,
que arranxe o acceso dende San Valentín á N-VI, dirección Coruña.

C.I.F.: P-1503600-G

Contéstalle o alcalde que xa esta solicitado dende hai tempo.
- Roga que se convoque de xeito urxente a Comisión da Chatarra, unha vez coñecido o contido de
todos os feitos que hai, que foron obxecto de dilixencias penais. Se non se fai de xeito inmediato
pedirán a comparecencia pública neste Pleno da concelleira de Persoal, para que dea todas as
explicacións de todo o proceso xudicial que hoxe esta arquivado.
Contéstalle o alcalde que en canto se lle notifique ao Concello a Resolución xudicial e se comprobe o
que di o xulgado, convocarase a Comisión. Trátase dun tema que foi xudicializado e sempre se dixo
que a Comisión se convocaría cando saíse a sentenza.
- En relación co falado dos incumprimentos xudiciais, unha vez que o xuíz procede ao sobresemento
e arquivo do procedemento, o Concello de Fene personouse no procedemento xudicial, e pregunta,
con que motivo?. Dille ao alcalde que con este persoamento estase a gastar cartos públicos, por iso
quere que lle conteste expresamente. Se de verdade o que se quixo facer nalgún momento é
defender intereses municipais se puido ter personado e interposto a denuncia dende un principio.
- No edificio do xulgado de Paz e no seu contorno, logo de rogarllo en varias ocasións, segue a haber
niños e excrementos de palomas e non se retirou ningún niño. Agora os funcionarios do Xulgado
pedírono por escrito. Ten pensado facer algo ao respecto?.
Contéstalle o alcalde que o escrito que presentaron ten que ver con que dende o un de xaneiro o
Concello ten que facerse cargo da limpeza, segundo o notificado pola Xunta hai meses. O escrito
presentado lembra este detalle, e xa se ten falado con eles sobre o problema das pombas. Xa hai
técnicos do Concello que están estudando cal é o método máis efectivo para cada un dos sitios.
- Presenciou con asombro como tras do Erosqui, no río Cádavo, ao lado do lavadoiro de Perlío,
produciuse a tala de varias árbores. Foi unha tala considerable e pregunta, quen a fixo?, quen a
ordenou?, existe algún informe ao respecto?. Lémbralle o que lle dicían a el cando gobernaba e o
actual goberno estaba na oposición e talaban algunha árbore, cando eran os primeiros en recriminar
calquera tala, incluso daqueles chopos que afectaban á saúde de moitos veciños.
Contéstalle o alcalde que logo de cada temporal os sauces que había alí estaban rompendo polas e
caendo, ben sobre a cuberta do Erosqui, ben sobre o carreiro. Tratábanse de polas grandes e o que
se fixo, logo de comprobar o seu estado, foi aconsellar unha tala como así se fixo. Dous días despois
da tala, logo doutro temporal, unha das árbores do lugar que non se talou por non estar podre
tamén caeu. Di que foi todos os días por alí e que cando hai un temporal e rompen as polas, hainas
que recoller, e para iso non fai falla ningún escrito, nin ningún informe e isto non é o mesmo que
talar vinte carballos sans. Cando hai perigo para a xente e rompe algo, hai que ir a cortalo e retiralo.
- Sabe que contrataron unha carpa para o día de reis. Nas lexislaturas anteriores poñían o grito no
ceo pola contratación da carpa ou da cabalgata de reis e demais. Agora contrataron unha cabalgata
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de reis que vai custar 18000 euros, máis a carpa que só se vai utilizar para o día de reis, xa que non
houbo ningunha outra programación do concelleiro de Cultura e Deportes. Pregúntalle, programouse
algún acto paralelo, como se facía anteriormente, para dar máis utilidade á inversión que se fai coa
carpa, tanto con eventos deportivos como culturais?. Viu que non se fixo absolutamente nada e a
carpa da praza do Concello instalouse só única e exclusivamente para a cabalgata. Por iso pídelle
unha explicación, sen entrar nas recriminacións que recibía o seu goberno da concelleira do grupo
Mixto municipal respecto dos gastos da cabalgata, da luz e demais e agora, en cambio, tírase a casa
pola fiestra e aquí non se dá ningunha explicación.
Contéstalle o concelleiro de Cultura, Justo Martínez Ardá, que a carpa da cabalgata de reis estaba
incluído no prego de contratación e o seu custe o asumirá a empresa que se levou a adxudicación.
- A concelleira de Persoal dixo que había moita urxencia para sacar as listas de arquitectos técnicos e
que daquela actuación da que non se dixo nada, que se fixo con escurantismo, sen informar na
Comisión, se fixo por razóns de urxencia. Isto foi hai máis de seis meses e aínda están esperando
que se contrate ao primeiro arquitecto técnico. Cal é o motivo para que agora non haxa tanta presa
e non se contrate a ninguén, ou é que desapareceu a urxencia?.

C.I.F.: P-1503600-G

Contéstalle a concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, que estas listas se fixeron ante a
previsión de que a secretaria e o técnico de administración xeral ían marchar. Fíxose daquela cun
pouco de premura. Agora estase preparando para cubrir unha praza, logo da xubilación que vai
haber.
- Hai un rexistro de entrada do día 27 da Demarcación de Costas que fai referencia a unha
autorización sobre os terreos de dominio público para a execución de obras do paseo marítimo e
urbanización ata o enlace da N-VI en San Valentín. Sabe que o seu goberno tramitou a reversión
daquela zona e como viu outro rexistro anterior que poñía fixación de data. Vaise facer alí algunha
actuación que non saben ou trátase dun erro?.
Contéstalle o alcalde que efectivamente entrou unha autorización da Demarcación de Costas e non
ten nada que ver coas cábalas que fixo. Logo da cesión ao Concello dunha parte importante da zona,
o convenio de cesión dun número determinado de metros cadrados xa non é tal, por iso o que fixo
Costas foi corrixir esta situación.
- Onte viu que estaba cortada a rúa Xerardo Díaz e as Foxas. Foi por unha actuación municipal ou
particular?.
Contéstalle a concelleira de Obras, Alejandra Permuy Meizoso, que se fixo unha pequena
intervención aquela mañá.
- Veu que nas Resolucións da alcaldía se están a poñer multas coercitivas aos veciños que non
procederon ao requirimento de limpeza das fincas rústicas. Trátase dunha actuación a maiores ou é
algo co que se vai continuar?, porque, desistiuse de ir á actuación subsidiaria que tanto se anunciou
que se ía facer?.
Contéstalle o concelleiro de Urbanismo, Justo Martínez Ardá, que como xa dixo noutro Pleno respecto
da execución subsidiaria, se non se identificou ao propietario da finca, pois semella que pode estar
en Cuba. Unha vez se identifique realizaranse accións.
- As subvencións de concorrencia competitiva ou a oferta pública de emprego sempre chegan os
últimos días, tarde, mal e a rastro, porque non hai forma de que neste Concello se faga con tempo
suficiente. Pregúntalle ao alcalde e tamén concelleiro de Facenda se isto sempre vai ser así?, xa que
non ten ningún sentido facer as cousas dun día para outro, ten algún plan para mellorar?. Pídelle un
pouco de previsión.
Contéstalle o alcalde que estanse adiantando case dous anos os pagamentos das subvención. Iso o
di o goberno pero tamén o din as Sociedades, así, isto que se pagou en decembro, con vostedes se
pagaría en maio. Di que están a poñer ao día todo o pagamento das subvencións e que o traballo
que fan os departamentos do Concello é impresionante para que isto se poida pagar en decembro e
non ter que esperar seis meses máis.
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- Nos Plenos anteriores falóuselle ao goberno da bionda da entrada do polígono Vilar do Colo, marxe
dereita, e aquilo segue como estaba. A sensación de abandono que dá entrar no polígono é algo fóra
de serie. Cando se vai facer algo?, se hai problemas explíqueos.
Contéstalle o concelleiro de Cultura, Justo Martínez Ardá, que igual que se pediu a Fomento o
arranxo de acceso a San Valentín na N-VI, tamén lle pedirán novamente a Fomento que arranxe a
bionda de acceso ao polígono.
- Houbo unha retirada importante de madeira na zona da Brea, preto da ribeira do Belelle. Houbo
protestas dalgún veciño, incluso estiveron sen alumeado público. Preguntóuselles noutra ocasión e
non se fixo nada ao respecto.
Contéstalle a concelleira de Medio Ambiente, María Manuela Aguilar Prieto, que agora case todos os
madedeiros pasan polo Concello. Hai tempo que se leva conta dos madedeiros que entran e saen do
Concello para ter en conta, por exemplo, cando sacan a madeira, se o camiño se estropea. O que
pasou é que un camión rompeu un cable, que se arranxou rapidamente dun xeito provisional, coa
idea de poñelo como ten que ser cando acabasen os madeiros.
- O martes pola tarde viu que o camión do lixo estaba a prestar o servizo con persoal interno e
externo ao Concello. Como se van sufragar estes gastos, tempo por tempo ou con pagas
extraordinarias?.

C.I.F.: P-1503600-G

Contéstalle a concelleira de Persoal, Alejandra Permuy Meizoso, que esas horas se van sufragar con
tempo por tempo.
- Lémbralle á concelleira de Servizos Sociais que pasou máis de catro anos solicitando que o seu
goberno tomase unha serie de medidas respecto daquelas persoas que puntualmente, en
determinados momentos da súa vida, non podían pagar un recibo da luz, da auga ou do IBI. Daquela
esixíalles, dentro da forza que lle daban os votos que tivo, crear unhas partidas orzamentarias para
afrontar isto. O seu goberno contestoulle que para iso estaban as partidas de emerxencia social logo
de acreditar unha serie de circunstancias persoais e que non podían crear unhas partidas para o uso
discrecional, xa que a administración non funciona así e, por iso, algunhas veces había que derivar a
algunhas persoas a Cáritas para poder abonar os recibos. Por iso pregúntalle, logo do tempo que
leva no cargo, fixo algo ao respecto?, fixo algo para axilizar as axudas de emerxencia social?. Ten
pensado facer algo do que no seu momento lle pedía ao seu goberno?. Dende que chegou ao seu
cargo anunciou a modificación da ordenanza para a concesión de axudas extraordinarias. Fixo algo
ao respecto?, porque á oposición non se lle facilitou ningunha información.
Contéstalle a concelleira de Servizos Sociais, María Carmen Martínez Rodríguez, quen rógalle ao
voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que non é a primeira vez que nun
Pleno fala da escasa representación de EU nun tono despectivo, que os votantes de EU merecen
tanto respecto como os votantes que poida ter el.
O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, quere que conste en acta que
non falou nunca dos votantes de EU, falou da representación que como grupo político ten nesta
Corporación.
Prosegue a contestar a concelleira de Servizos Sociais, María Carmen Martínez Rodríguez, que
respecto da cabalgata de reis di que a ela tenlle que preguntar por Servizos Sociais e o que fai cada
compañeiro na súa correspondente concellería é asunto seu. En relación coas ordenanzas di que
están listas, rematatadas precisamente no mes da moción da censura, pero como dixo publicamente
que este tema ía ser cousa de vinte días está á espera de se hai cambios, se é así xa as farán
vostedes cando veñan, evidentemente o seu traballo non o vai pór a súa disposición. En canto ás
persoas que só lle falou unha vez en concreto dunha persoa, por un tema de recibos de luz, pero
nunca a trouxo ao Concello. El contestoulle que non se podía resolver así de inmediato e por tanto
había que derivala a Cáritas. Di que segue a estar en contra desta práctica e mentres que estea
neste goberno garántelle que esa práctica vaise acabar, vai buscar outro xeito de solucionar os
problemas dos veciños que non sexa a través de Cáritas.
- Pregúntalle á concelleira do BNG, María Manuela Aguilar Prieto, se considera, como dixo a
concelleira do seu partido, respectou os dereitos dos concelleiros de Somos Fene o día do Pleno da
moción de censura do 26.10.2017?. Quen lle entregou e en que momento foi o presunto escrito no
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que se baseou para suspender o Pleno?. Ese escrito que, ao parecer presentou o PDDdeG que
chegou ao seu poder, como chegou ao seu poder?, quen llo entregou e a que hora llo entregaron?.
Di que naquel Pleno todos os concelleiros estaban presentes e ela non foi presidenta da Mesa de
Idade ata logo de que a secretaria municipal lese a moción de censura. Se por calquera circunstancia
ela non puidera acudir a este Pleno a presidencia sería outra e daquela ese escrito non accedería á
mesa?. Por iso quere saber como foi ese método?, porque pensa que os concelleiros desta
Corporación teñen dereito a sabelo e os veciños tamén. Tamén quere saber quen a asesorou para,
cos argumentos que case non houbo xeito de escoitar, acordou suspender o Pleno, en que se
baseou?. Solicitou, logo de que lle entregasen os escritos, algún informe xurídico?. Fíxolle algún
informe xurídico a secretaría municipal?, xa que o escrito ten entrada o 26.10.2017 ás 00.23 h.
Interpretou o escrito vostede soa, pediu asesoramento noutro lado ou lle deu asesoramento algún
funcionario deste Concello?.

C.I.F.: P-1503600-G

Contéstalle a concelleira de Medio Ambiente, María Manuela Aguilar Prieto, que cada vez que se
ergue ou se acosta non pensa en que vai estar enferma ao día seguinte. Di que o 26.10.2017 cando
chegou pola mañá ao Concello o papel estaba no Rexistro e alí o colleu. Di que ela non lle pregunta a
ninguén quen lle dá os papeis ou os sobres ao partido Popular, que tamén recibiu o papel pero non
lembra quen llo deu. Di que entrou por Rexistro como entran todas as cousas. Dille ao voceiro do
grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que ela non lle pregunta quen o asesora a el,
nin a ninguén, porque non lle importa, e por iso non ten porque contestarlle. Falou con quen tiña
que falar.
O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, dille que falta por responder
unha pregunta. Non foi presidenta da mesa de idade ata logo de ler a moción de censura e
constituírse a mesa de idade. Por tanto, como é posible que ese escrito que entrou no Rexistro lle
chegase como presidenta da mesa de idade?.
Contéstalle a concelleira de Medio Ambiente, María Manuela Aguilar Prieto, que ten unha idade, sabía
do Pleno anterior, cando se lle nomeou como persoa máis maior para nomear ao alcalde, que era
ela, por iso non é tan tonta de esquecer que, pasado o tempo, segue a ser a máis maior. Dille ao
voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que sabe, igual que ela, que a
persoa máis maior é a presidenta da mesa de idade. Respecto do restablecemento dos dereitos dos
concelleiros de Somos Fene di que o asunto foi votado e restablecéronse. Agora non sabe que pode
pasar, iso é cousa do Xulgado.
O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, di que o problema é como se
recolle o documento do Rexistro sen ter a condición de presidenta da mesa de idade. Ese é o
problema e a pregunta que lle quere facer.
A continuación o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, fai os seguintes
rogos e preguntas:
- En relación coa convocatoria da Comisión da Chatarra di que tamén rógalle que se convoque. O
alcalde dixo que a ía convocar só cando chegue o papel do Xulgado, pero lémbralle que aquí xa hai
unha moción aprobada e o artigo 53.2 do ROM di que o presidente da Comisión estará obrigado a
convocar unha sesión extraordinaria cando o solicite á cuarta parte dos membros da Comisión, é
dicir, dous membros, e a Moción foi apoiada por todo o Pleno. É certo que a fórmula do regulamento
é outra e que él vaille dar un tempo de cortesía, o seu grupo político so ten un membro na Comisión
pero seguro que ten o apoio de máis membros e se non convoca a Comisión de aquí ao luns,
anúncialle que o partido Socialista seguro forzará a convocatoria da Comisión. Pensa que sería máis
elegante, sendo consciente da petición maioritaria do Pleno, que teña a cortesía de convocar por si
mesmo dita Comisión de aquí ao luns.
- Roga que se proceda á recollida das pilas nos establecementos, saben que hai algún que ten
almacenadas pilas dende hai máis dun ano.
- Roga que se revise a alumeado público na zona do Casal.
Contéstalle a concelleira de Servizos, Alejandra Permuy Meizoso, que viñeron algúns veciños e se vai
ir estes días, xa se lle pasou o aviso aos electricistas.
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- En relación coas obras do acondicionamento dos pasos de peóns elevados do Tarrío viu que xa se
colocaron as sinais verticais, por iso quere saber se a obra está rematada?.
Contéstalle o concelleiro de Obras, Justo Martínez Ardá, que sí, que a documentación esta enriba da
mesa para revisar.
- No pasado Pleno aprobouse unha Moción para a xestión da auga que, entre outros, acordaba o
ingreso na AEOPAS no prazo de 15 días e non ten constancia en ningunha Comisión da súa
inscrición. Tamén se instou ao alcalde para que convocase ao Pleno para consensuar co xestor o
estado da rede de augas e para crear unha Comisión Especial. Entende que se debería ter informado
desta cuestión, que a Moción marca uns prazos. Lémbralle ao alcalde que o seu grupo abstívose,
precisamente, porque non estaba de acordo co número de membros da Comisión, aínda que no resto
dos puntos si estaba de acordo. Entende que pode haber razóns para que haxa un retraso pero
entende que se debería ter explicado na Comisión. Por iso pide que se cumpra o antes posible as
mocións aprobadas no Pleno.

C.I.F.: P-1503600-G

Contéstalle o alcalde que o punto primeiro desa Moción era a constitución dunha Comisión Especial
que era o máis salientable, pero ata o de agora, os grupos políticos non designaron aínda aos seus
representantes e o que se pode facer é quedar agora para que na seguinte semana ter unha toma
de contacto para estudar como se vai desenvolver.
- O alcalde manifestou nas últimas Xuntas de Voceiros en relación coa Comisión para a devolución
do Pazo de Meirás, que levaría unha proposta á Comisión para nomear a un representante do
Concello e aceptaron que, mentres tanto, o goberno articulara a representación que considerase
pertinente, pero o que pasou é que non se presentou nada ante a Comisión e o Pleno. Trátase dun
tema de traballo de xestión que se debería ter presentado.
Contéstalle o alcalde que segundo se falou, ía haber unha proposta do partido Socialista. Non
obstante, o que fará o goberno será levar unha proposta á seguinte Comisión e alí verase se hai
outras propostas.
- Roga, igual que fixo o partido Popular, respecto da saída de San Valentín ás Pías, segundo xa fixo
hai algúns meses, pero agora estende o rogo á ponte das Pías, que nas xuntas de unións están en
moi mal estado. Aínda que lle corresponde a Fomento entende que a Corporación municipal debe
facer todas as xestións necesarias para que se arranxe canto antes.
Contéstalle a concelleira de Servizos, Alejandra Permuy Meizoso, que mandouse un escrito con
fotografías do estado da ponte e da saída de San Valentín e Fomento contestou que tiña pensado
facer unha actuación de toda a ponte, actuación que está pendente da súa adxudicación. Tamén se
falou co alcalde de Ferrol para tratar de facer algo máis de presión entre os dous Concellos, xa que
comparten o problema.
- Quere preguntar por unha Resolución que se aprobou respecto da seca no Pleno. A pesar de que o
tema da auga agora xa non é urxente porque afortunadamente choveu, quere saber como están os
compromisos aos que se chegou respecto daquelas medidas concretas?. Avanzouse algo ao
respecto?. Di que deste asunto tamén se debía ter informado na Comisión, pois trátase de acordos
que aproban a maioría do Pleno. Pode entender que se retrasen un pouco pero non que pasen meses
e non se informe nada.
Contéstalle a concelleira de Servizos, Alejandra Permuy Meizoso, que falou coa empresa para que as
acometidas solicitadas se lles dese un pouco de apuro. Os veciños e veciñas que tiveron algún tipo
de problema se lles serviu auga nunha cisterna, realmente foron tres persoas as que o solicitaron e
as que se atenderon e, ata o de agora, non volveron ter ningún outro problema.
- Retrasáronse os últimos pagamentos a Eulen. A que se debe o retraso?, afecta a outros
provedores?.
Contéstalle o alcalde que se trata de facturas que teñen pendente de confirmar algunhas cousas,
incluso de conformar algunha delas e agora, ao final do ano, unha vez comprobadas, efectuouse o
pagamento e non houbo máis cuestións.
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-O voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, di que houbo dúas facturas,
cuns importes de 40.505 e 26.339 euros, que foron aprobadas en marzo e abril, e pagadas agora.
Contéstalle o alcalde que houbo que conformalas e comprobar cousas que estaban pendentes de
facer. Non obstante, tería que mirar as datas porque non o lembra así. Di que houbo que facer unha
comprobación e unha vez comprobadas, pagáronse.
- Lembra algunhas cuestións que lle leva preguntando ao concelleiro de Obras hai un tempo. Como
está o expediente de disciplina urbanística de Sillobre?, o expediente de disciplina pendente de
resolver que só faltaba mandar á empresa a rozar e limpar?, e o outro expediente da rúa Travesa,
núm. 26?.
Contéstalle o concelleiro de Urbanismo, Justo Martínez Ardá, que co POS e o peche de final de ano,
co pagamento das subvencións nominativas e demais, ten que comprender que non deu tempo. Non
obstante, dálle a boa nova, aínda que entende que xa a sabe porque non o preguntou, que xa está
solucionada a beirarrúa de Vilar do Colo.
-O concelleiro do grupo municipal Socialista, Joaquín Julián Ayala Garrido, fai os seguintes rogos e
preguntas:

C.I.F.: P-1503600-G

- Os pasos de peóns dos que se falou non teñen evacuación de augas e o formigón escachou. Esas
obras están recepcionadas?. Rogaría que se fixeran os proxectos e as obras con máis rigor, xa que a
actuación vai durar moi pouco. Rógalle que se lle esixa á empresa desa obra que a execute con rigor
e se está mal, que a volva facer.
-O voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, fai os seguintes rogos e
preguntas:
- Pregúntalle á concelleira María Manuela Aguilar Prieto, como presidenta da mesa de idade que
presidiu a moción de censura do 26.10.2017, que no mes de xuño o PPPdeG presentou un escrito no
que dicía que os compoñentes de Somos Fene non eran militantes do seu partido, logo parece que
entrou outro en outubro, xusto para a moción de censura, o cal foi feito con nocturnidade. Alguén
terá que explicar que pasou con isto, por iso pregúntalle quen lle entregou o escrito?, cando llo
entregaron?, onde llo entregaron?, a que hora llo entregaron? e como llo entregaron?.
- Dille ao alcalde que, logo de tanto tempo de ver o que pasa neste Concello, lémbralle o que pasou
no Senado da República romana na conxura de Catilina cando o senador, que foi Cicerone fíxolle tres
preguntas que son as que lle vai facer el hoxe, ata cando Catilina abusarás da nosa paciencia?.
De seguido intervén o alcalde que pídelle ao voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel
Rodríguez Bastida, que centre a súa intervención en preguntas concretas.
- Prosegue a dicir o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, que
logo, Cicerón, seguiu preguntando ata cando esa locura túa seguirá ríndose de nós?. Catilina seguía
a pór caras raras e Cicerón acabou preguntándolle cando acabará esa desaforada ousadía túa?. Por
iso rógalle ao alcalde, aínda que máis que un rogo é un consello, dimita para evitar pasar á historia
como un alcalde desacreditado polo Xulgado. Dimita para pasar á historia como un demócrata, que
recoñecendo os seus erros, non foi desacreditado na vía xudicial.
Contéstalle o alcalde que todo isto xa foi dito polo voceiro do grupo municipal do PP, por iso dá por
contestadas as preguntas e toma nota do rogo.

Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 20.15 h,
de todo o que, como secretaria accidental, dou fe.
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria accidental Carmen López
Villar e polo alcalde Juventino José Trigo Rey.
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