
Pza. do Alcalde Ramón José Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07  Fax: 981 49 27 88  
 

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 06.02.2020 
A secretaria 

 

  1 de 28 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 03.10.2019 
 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene, A Coruña, cando son as 18.09 h do 
03.10.2019 e baixo a presidencia do alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira 
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria convocada para o día da 
data. 
 
Asistiron os/as concelleiros/as: 
 
Rocío Aurora Bértoa Puente, Tamara Miragaya López, José Andrés Serantes Painceiras, Juana Barro 
Couto, Juan José Franco Casal, Juventino José Trigo Rey, Alejandra Permuy Meizoso, Manuel Polo 
Gundín, Cristina García Moroño, Justo Martínez Ardá, María de los Ángeles Coira López, María del Mar 
Piñeiro Otero, Antón Lois Noceda Carballo, Marta Pereiro Calvo, Ana Basoa Rioboo e María Carmen 
Martínez Rodríguez 
 
Secretaria accidental: 
 
Carmen López Villar 
 
Interventora: 
 
María Teresa Diz Alonso 
 
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, das actas da sesión ordinaria do 01.08.2019 e da sesión 
extraordinaria urxente do 09.09.2019 
 
Fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do BNG, Justo Martínez Ardá, para manifestar 
que no borrador da acta da sesión extraordinaria urxente do 09.09.2019, na segunda folla, no último 
parágrafo, na súa intervención, onde di: “unha obra que se está executando agora mesmo en San 
Pedro”, debería dicir: “unha obra que se está executando agora mesmo no Sartego”. 
 
Unha vez recollido dito erro material, quedan aprobadas as actas da sesión ordinaria do 01.08.2019 
e da sesión extraordinaria urxente do 09.09.2019. 
 
 
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 859/2019 ao 1026/2019 
 
Os concelleiros danse por informados. 
 
 
3. Aprobación, se procede, da Proposta de adhesión á central de contratación da 
Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) 
 
Consta no expediente a Proposta da alcaldía, que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria 
da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 23.09.2019 por 3 votos a favor do grupo 
municipal do PP e 6 abstencións (3 do grupo municipal do BNG, 2 do grupo municipal Socialista e 1 
voto do grupo Mixto municipal): 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Asunto.- SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
 
A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), por acordo da súa Xunta de Goberno do 28 
de xaneiro de 2014, aprobou a creación dunha Central de Contratación ao amparo do  previsto na 
Disposición Adicional Quinta da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, 
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conforme á redacción dada á mesma polo artigo 1.35 da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de 
Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local.  
 
A Central de Contratación da FEMP réxese polo disposto nos artigos 227 e seguintes da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
 
O Concello de Fene está interesada/ou na utilización da Central de Contratación creada pola FEMP.  
 
En consecuencia, tendo en conta o disposto no artigo 228 da referida Lei 9/2017 e sendo de interese 
para este Concello a utilización da Central de Contratación da FEMP, propoño que o Pleno do Concello 
de Fene, previo ditame da Comisión Informativa correspondente, acorde: 
 
Primeiro.- Adherirse á Central de Contratación da FEMP a fin de poder contratar as obras,  servicios e 
subministracións que oferte, de conformidade ás condicións e prezos que se fixen nos 
correspondentes contratos ou acordos marco que se subscriban entre dita central e as empresas 
adxudicatarias dos mesmos.  
 
Segundo.- Axustarse ao establecido no Regulamento de Funcionamento da Central de Contratación 
da FEMP, en concreto, nas cláusulas referentes ao ámbito de aplicación, funcionamento, dereitos e 
obrigacións das Entidades Locais. 
 
Terceiro.- Remitir o presente acordo á Federación Española de Municipios e Provincias para os 
efectos oportunos.” 
 
Toma a palabra o concelleiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, quen quere 
coñecer a duración concreta ou período de tempo que suporía esta adhesión. 
 
A continuación, intervén a concelleira do Grupo Municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, 
para preguntar sobre a Central da FEMP, en relación ao tipo de contratos aos que se refire, se son 
colaborativos, de servizos, se poden ser mancomunados..., xa que non ven definido o seu alcance. 
Tamén pregunta se é similar á Plataforma do Estado, ou se ofrece outro tipo de beneficios. 
 
De seguido, fai uso da palabra a concelleira do Grupo Mixto Municipal, María Carmen Martínez 
Rodríguez, quen di que espera ás respostas das preguntas formuladas para dar conta da súa 
intención de voto. 
 
A concelleira do Grupo Municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, fai uso da palabra para 
responder que a adhesión non ten unha duración determinada, e que a mesma non implica que 
exista a obriga de contratar a través desta Central. Engade que tendo en conta a situación irregular 
de moitos contratos, a proposta a considera moi positiva. Tamén explica que a adhesión á Central 
supón unha vantaxe, xa que a FEMP fixo unha procura de empresas que están en condicións de 
prestar determinados servizos e subministros necesarios. Desta forma simplifícase o procedemento 
de contratación, adaptado á nova Lei de contratos que entrou en vigor en marzo do 2018. 
 
O concelleiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, diríxese á concelleira do PP para 
reiterar a pregunta de se existe un período mínimo ou un período máximo. 
 
A concelleira do Grupo Municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, contesta que unha vez adherido 
o Concello, non existe un período de duración establecido. 
 
A concelleira do Grupo Municipal Socialista, Mª del Mar Piñeiro Otero, pregunta se existe unha base 
de datos coas ofertas das empresas e con prezos dos traballos que se ofertan, se dentro das 
empresas que están nos listados hai aforro de prezo. 
 
A concelleira do Grupo Municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, resposta que na Central existen 
unha serie de procedementos ofertados que pódense contratar por lotes. O que o grupo de goberno 
mirou en concreto, é o da contratación do subministro da enerxía eléctrica. En relación ao resto de 
procedementos no lle pode contestar, xa que a adhesión á Central ven motivada polo interese no 
subministro de enerxía eléctrica para regularizar unha situación na que actualmente non existe 
contrato. Engade que a adhesión non implica ningunha obrigatoriedade, pero de ser positivo, 
miraríanse futuras contratacións. 
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Sometido o asunto a votación foi aprobado logo de obter 6 votos a favor do grupo 
municipal do PP e 11 abstencións (6 do grupo municipal do BNG, 4 do grupo municipal 
Socialista e 1 do grupo Mixto municipal). 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
Primeiro.- Adherirse á Central de Contratación da FEMP a fin de poder contratar as obras,  
servicios e subministracións que oferte, de conformidade ás condicións e prezos que se 
fixen nos correspondentes contratos ou acordos marco que se subscriban entre dita 
central e as empresas adxudicatarias dos mesmos.  
 
Segundo.- Axustarse ao establecido no Regulamento de Funcionamento da Central de 
Contratación da FEMP, en concreto, nas cláusulas referentes ao ámbito de aplicación, 
funcionamento, dereitos e obrigacións das Entidades Locais. 
 
Terceiro.- Remitir o presente acordo á Federación Española de Municipios e Provincias 
para os efectos oportunos. 
 
 
4. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal do PP de apoio ao trazado do 
Corredor Atlántico Ferroviario ao seu paso por Galicia e a conexión directo cos portos de A 
Coruña – Ferrol 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal do PP, que foi ditaminada favorablemente na 
sesión extraordinaria da Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio do 
24.09.2019 por 3 votos a favor do grupo municipal do PP e 6 votos abstencións (3 do grupo 
municipal do BNG, 2 do grupo municipal Socialista e 1 voto do grupo Mixto municipal): 
 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP 
 
O 10.09.2019, co rexistro de entrada 5106, a Asociación de Empresario Ferrolterra (AEF) presentou 
unha solicitude para que o Pleno analice o informe que promova o trazado do Corredor Atlántico 
Ferroviario ao seu paso por Galicia e a conexión directo cos portos de A Coruña – Ferrol, que de 
seguido se transcribe: 
 
“Los puertos de A Coruña y Ferrol, deben estar incorporados al sistema logístico del Noroeste Gallego, 
posibilitando el acceso a ayudas europeas (Conecta Europa) para mejorar la línea ferroviaria que 
permitan la circulación de trenes con tecnología actual (eléctricos, velocidades adecuadas, sistemas 
de seguridad, etc.). Otra de las ventajas que se obtendría con este trazado es la conexión del tejido 
empresarial del noroeste de Galicia con Europa, favoreciendo el acceso a los mercados. Al tiempo, 
sería una apuesta por un transporte sostenible. 
 
Que se incluya en el trazado del Corredor Atlántico la conexión Ferroviaria con el noroeste de 
Portugal. 
 
Desde la Asociación de Empresarios Ferrolterra (AEF), consideramos que no podemos permitirnos 
perder esta oportunidad y solicitamos de las diferentes fuerzas políticas del territorio el apoyo para 
que el corredor llegue a los puertos de A Coruña y Ferrol. Y para que la actual y potencial industria 
de nuestro entorno que genere tráfico de mercancías, pueda desarrollar su actividad en igual de 
condiciones. Todo ello en una apuesta por la competitividad, el progreso económico y el empleo en 
las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. 
 
Propuesta: 
 
1.- Por todo lo expuesto la AEF solicita del Pleno Municipal de ese Concello, petición que también 
traslada a todos los concellos que conforman las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se promueva 
una moción en el marco de la próxima reunión ordinaria del pleno para el conocimiento, debate y en 
su caso aprobación de la iniciativa propuesta por la Plataforma Atlántico Norte (PAN) y apoyada por 
la Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF), para que el trazado del Corredor Atlántico 
Ferroviario en Galicia llegue de forma directa a los Puertos de A Coruña-Ferrol. 
 
2.- Que se traslade al Ministerio de Fomento y Comisión Europea el apoyo al trazado: 
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• Monforte-Lugo-A Coruña-Ferrol. 
• Monforte-Vigo.” 

 
O grupo municipal do PP, como goberno, recolle esta solicitude e a presenta, aos efectos de 
convertela en Moción conxunta de todos os grupos municipais para, se é o caso, para debatela no 
vindeiro Pleno municipal, previo o seu estudo, informe e consulta na Comisión que corresponda. 
 
Por todo isto é polo que se propón ao Pleno municipal a adopción do seguinte acordo: 
 
1. Apoiar a iniciativa proposta pola Plataforma Artlántico Norte (PAN) e apoiada pola 
Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF) para que o trazado do Corredor Atlántico 
Ferroviario en Galicia chegue directamente aos portos de A Coruña e Ferrol e apoiar os 
trazados Monforte – Lugo – A Coruña – Ferrol e Monforte – Vigo. 
 
2. Darlle traslado a este acordo ao Ministerio de Fomento e a Comisión Europea. 
 
En Fene, asinado dixitalmente polo alcalde, Gumersindo Pedro Galego Feal”. 
 
Fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, anunciando 
que van apoiar esta moción xa que dende o seu grupo sempre apoiaron as demandas sobre o 
ferrocarril nesta comarca, levando máis de 30 anos con mobilizacións, reclamacións ao Parlamento 
español, galego, ás Deputacións.... Tamén quere deixar constancia de que ven un pouco de 
oportunismo na presentación desta moción por parte da Asociación de Empresarios, xa que estamos 
nun período electoral, con Goberno en funcións. 
 
Seguidamente, intervén a concelleira do Grupo Municipal Socialista, Mª del Mar Piñeiro Otero, 
solicitando unha emenda da moción, para engadir unha petición ao Ministerio de Fomento de 
ampliación dos horarios do tren para os usuarios de Ferrolterra na liña Ferrol-A Coruña. 
 
O presidente, Gumersindo Pedro Galego Feal, diríxese á concelleira dicindo que a moción é da 
Asociación de Empresarios e que cre que o seu concepto é outro, aínda así, acéptase a emenda 
preguntando se algún grupo quere intervir. 
 
A concelleira do grupo Mixto Municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, manifesta estar de acordo 
coa emenda. 
 
Neste asunto, o alcalde aceptou a emenda presentada de viva voz pola voceira do grupo 
municipal do PSOE, dirixida a ampliar a moción do grupo municipal do PP ditaminada 
favorablemente pola Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio do 
24.09.2019, engadindo o seguinte punto: 
 
“2.  Solicitar ao Ministerio de Fomento que se amplíen os horarios de conexión da liña A 
Coruña – Ferrol e Ferrol – A Coruña.” 
 
Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1. Apoiar a iniciativa proposta pola Plataforma Atlántico Norte (PAN) e apoiada pola 
Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF) para que o trazado do Corredor Atlántico 
Ferroviario en Galicia chegue directamente aos portos de A Coruña  e Ferrol e apoiar os 
trazados Monforte – Lugo – A Coruña – Ferrol e Monforte – Vigo. 
 
2. Solicitar ao Ministerio de Fomento que se amplíen os horarios de conexión da liña A 
Coruña – Ferrol e Ferrol – A Coruña. 
 
3. Darlle traslado a este acordo ao Ministerio de Fomento e á Comisión Europea. 
 
 
5. Mocións urxentes 
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5.1 Moción do grupo municipal do BNG en apoio ás mobilizacións das contratas INDASA e 
UTE TECMAN-RAYMA 
 
O presidente, Gumersindo Pedro Galego Feal, ante a presenza no Salón de Plenos de representantes 
dos traballadores das contratas de mantemento en Navantia, INDASA e UTE TECMAN-RAYMA, os 
cales lle solicitan o uso da palabra, fai lectura do artigo 228.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais, que di: 

“Cuando alguna de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día en 
cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo al 
Alcalde antes de comenzar la sesión. Con la autorización de éste y a través de un único 
representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el Alcalde, con anterioridad a 
la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día.” 
 
En virtude do devandito precepto, o alcalde concédelle a palabra ao representante das contratas 
INDASA E UTE TECMAN-RAYMA, quen comeza dando as gracias ao Pleno do Concello de Fene por 
tratar a moción que presenta o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Explica que as ditas 
contratas levan en folga dende o día 23, xa que o pasado día 13 remitiuse unha comunicación de 
despido por parte das empresas a seis traballadores de INDASA e a nove da UTE TECMAN-RAYMA, 
que sería efectiva a partir do 30 de setembro, baixo a escusa dunha previsión de perdas económicas 
para este presente ano. Debido á folga, que pedía a readmisión dos traballadores despedidos, a 
dirección de INDASA pon en coñecemento dos traballadores que son readmitidos e que deben 
reincorporarse, anunciando unha reunión coa representación legal para ver de afrontar a baixada de 
carga de traballo. Esta medida é a que solicitan da UTE TECMAN-RAYMA, que aínda non se reuniu co 
Comité de Empresa. Solicitan a readmisión dos nove traballadores despedidos, que se senten coa 
representación legal dos traballadores, e que se negocie unha medida temporal. É por elo, que piden 
o apoio desta Corporación, que debe coidar que non se vulnere a legalidade, xa que se están a 
vulnerar dereitos dos traballadores. 
 
O voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, presenta esta moción xustificando a 
súa urxencia en que os traballadores están en plena folga polos feitos anteriormente relatados. 
 
A Moción é incorporada á orde do día, unha vez que é ratificada a súa urxencia pola 
unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
O voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, aclara antes de dar lectura á moción, 
van facer unha enmenda para eliminar do acordo á empresa INDASA, xa que ten aos traballadores 
de volta na empresa. 
 
“Juventino Trigo Rey, portavoz do BNG no Concello de Fene presenta ao Pleno Municipal, ao abeiro 
da lexislación vixente, a seguinte Moción Urxente, en apoio ás mobilizacións das contratas INDASA e 
UTE TECMAN-RAYMA 
 
MOCIÓN EN APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS DAS CONTRATAS DE MANTEMENTO EN NAVANTIA RÍA DE 
FERROL 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O despedimento de 15 persoas, 6 de INDASA  e 9 da UTE TECMAN-RAYMA (estes últimos sen previo 
aviso), alegando motivos económicos, e xusto no momento no que se están a producir as 
negociacións entre ámbalas dúas empresas e Navantia para prorrogar os contratos en vigor, non ten 
unha explicación racional, agás que alguén crea eu pode sacar proveito negociando estas prórrogas 
en pleno conflito social e provocando unha parálise do estaleiro. 
 
O actual cadro de persoal de mantemento foi contratado no seu día pola UTE FERROLVIAL ELINCO, e 
polo tanto dimensionado no ano 2016, non existindo daquela unha ocupación do estaleiro maior da 
que irnos padecer durante os vindeiros dous anos. este persoal gañou, posteriormente, o dereito a 
ser subrogado coa negociación do convenio do metal, sendo de dominio público que non foi do 
agrado nin de Navantia nin das empresas que tiñan expectativas de recuperar no futuro as 
adxudicacións do mantemento. Expectativas que se cumpriron no 2018. 
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Resulta evidente que este dereito de subrogación, pactado no convenio precisamente para dar 
estabilidade no emprego a colectivos que traballan en servizos de carácter permanente, quedaría 
baleiro de contido se consentimos despedimentos en momentos puntuais de menos carga de traballo, 
pasando por alto que para estes casos existen outro tipo de medidas, por exemplo os ERES 
temporais. Polo que a defensa dos dereitos adquiridos e da súa eficacia real, está moi presente neste 
conflito. 
 
Chegouse, por todo isto, a un primeiro día de folga indefinida, comezando a mesma o 23 de 
setembro, sen ningún intento de solución por parte das empresas, agás unha imposición de servizos 
mínimos aos folguistas, ou substituíndoos por outro persoal, sendo todo isto absolutamente ilegal. 
 
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal de Fene a adopción dos seguintes 
 
ACORDOS 
 
1. Apoiar as reivindicacións dos traballadores das empresas de mantemento INDASA e UTE TECMAN-
RAYMA. 
 
2. Instar ás partes a un proceso de negociación que permita a resolución do conflito.” 
 
O concelleiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Juventino José Trigo Rey, engade 
que a dirección da empresa pública Navantia tamén debería esixir que as súas contratas cumpran os 
acordos e convenios. Esta moción tamén se debería unir ao que está a pasar en toda a comarca, cos 
casos a maiores de Poligal, Navantia, Endesa, Noa Madeira Creativa, Motorkar. 
 
A concelleira do Grupo Municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, toma a palabra para dicir 
que teñen todo o apio do grupo para acompañalos nas súas reivindicacións. 
 
A concelleira do Grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, tamén se suma ao apoio 
a esta moción, recalcando que nos últimos meses este é un caso recurrente, e que a dirección da 
empresa Navantia debería ser garante do cumprimento da lei. 
 
A concelleira do Grupo Municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, di que van apoiar esta moción 
e que están ao lado dos traballadores que están a pasar por esta situación, e axudar en todo o que 
se poida por parte desta Corporación municipal. 
 
O asunto sométese a votación, recollendo a eliminación das referencias a INDASA, polos motivos 
expostos. 
 
Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1. Apoiar as reivindicacións dos traballadores da UTE TECMAN-RAYMA. 
 
2. Instar ás partes a un proceso de negociación que permita a resolución do conflito. 
 
 
5.2 Moción do grupo municipal do PP para a adopción urxente de medidas que salven o 
futuro da central térmica de As Pontes 
 
O alcalde presenta esta moción xustificando a súa urxencia no anuncio recente da empresa Endesa 
do peche da súa central térmica das Pontes, o que xa provocou distintas xuntanzas no propio 
Concello das Pontes e posteriormente noutros lugares. Así, en Ferrol a última reunión foi este martes 
no Concello, á que asistiron dezanove alcaldes e dous representantes do Concello de Narón e Miño. 
Logo de ver a situación actual e as mobilizacións que se están producindo, pensa que esixen un 
pronunciamento deste Pleno. Ao final do Pleno tamén se presentará a declaración institucional que 
asinaron todos os alcaldes no Concello de Ferrol respecto da reindustrialización da zona. 
 
A Moción é incorporada á orde do día, unha vez que é ratificada a súa urxencia pola 
unanimidade dos concelleiros presentes. 
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“O Grupo Municipal do Partido Popular, ante a fonda preocupación que sentimos en relación coas 
últimas noticias coñecidas en torno ao peche da Central Térmica de As Pontes que requiren da 
adopción de medidas urxentes; ao amparo do disposto no Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais presenta para o seu debate en Plano a seguinte 
 
MOCIÓN PARA A ADOPCION URXENTE DE MEDIDAS QUE SALVEN O FUTURO DA CENTRAL TERMICA 
DE AS PONTES 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A central térmica de As Pontes é o maior grupo de produción de enerxía de Galicia, dá emprego 
directo a 700 persoas e xera un impacto económico na zona de 80 millóns de euros ao ano. 
 
Desde marzo de 2018 a instalación estaba inmersa na adaptación á Directiva de Emisións Industriais 
da Unión Europea, comprometendo un investimento de 217 millóns de euros para garantir unha alta 
eficiencia ambiental e cumprir máis aló dos requisitos desta norma comunitaria.  
 
A Central Térmica acordou a paralización da súa actividade dende hai cinco meses e suspendeu gran 
parte da execución do investimento previsto, como consecuencia dunha política enerxética 
desordenada por parte do Goberno de España que avoga polo abandono anticipado do carbón sen 
dar resposta ás consecuencias en termos de actividade económica e emprego nos territorios 
afectados, nin en termos de garantías da subministración eléctrica a un prezo competitivo. 
 
Esta situación xa viña sendo moi preocupante polas súas consecuencias sobre os traballadores, 
empresas e sectores, en xeral, vinculados a esta central, especialmente os transportistas, que levan 
cinco meses sen poder traballar. 
 
O pasado día 27 de setembro, Endesa comunicaba a descontinuidade da produción das súas centrais 
térmicas, entre elas, a de As Pontes, é dicir, o seu próximo peche. Esta decisión ten unhas 
implicacións dramáticas para Galicia, en xeral, e para a comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal, 
Terra Cha e Mariña Lucense en particular. 
 
Este peche materializaría a perda de centos de empregos nestes Concellos e tería un impacto 
económico e social cunhas consecuencias dramáticas para estas comarcas. Non podemos tolerar esta 
situación nin manternos impasibles ante o desmantelamento dun sector económico que xera moita 
riqueza e do que viven centos das nosas familias e, por iso, debemos amosar a unidade de acción 
que os nosos veciños se merecen para denunciar este novo castigo e esixir inmediatamente solucións 
que garantan o futuro e os empregos e eviten una nova reconversión industrial nesta zona. 
 
É por iso que, o Grupo Municipal Popular presenta esta moción para o seu debate plenario, 
solicitando a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
O Pleno do Concello de Fene amosa todo o seu apoio e solidariedade cos traballadores da Central 
Térmica de Endesa en As Pontes, coa industria auxiliar e cos transportistas vencellados a ela e co 
Porto de Ferrol, esixindo do Goberno de España a aplicación de medidas urxentes para garantir a 
inmediata reapertura da central de As Pontes, e no caso contrario a dimisión da Ministra de 
Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, principal responsable da situación da central pontesa.  
 
Fene, a 30 de setembro  de 2019. 
Fdo: Rocio Bertoa Puenta 
Voceira do Grupo Municipal do Partido Popular” 
 
O presidente do Pleno, Gumersindo Pedro Galego Feal, despois de ler a moción da conta de que a 
pesar de que nos últimos días houbo reunións en Madrid que dan algo de esperanza, a situación é 
moi grave. Tamén comenta que España contaba con 13 centrais térmicas e que 11 dixeron que non 
ían afrontar a súa reestruturación para adaptarse as norma medioambientais europeas; sendo a de 
As Pontes unha das que si o ía a facer, decisión que foi cambiada de maneira repentina, 
prexudicando de maneira importante os plans para a térmica ata o ano 2030. Decisión que afecta de 
maneira directa ao sector do transporte, xa que as inversións feitas polos transportistas para prestar 
o servizo ata o ano 2030, vense freadas e sen posibilidade de xerar o retorno destas inversións. 
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Toma a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Juventino José Trigo 
Rey, para dicir que lles chama moito a atención que exista unha declaración institucional de todos os 
alcaldes da comarca e que o Partido Popular se descolgue cunha moción que presenta case ao 
mesmo tempo. Di que é claramente unha situación oportunista e electoralista, de xogar a dúas 
bandas. Fala tamén de que todo o mundo está de acordo co problema que se xera, entón habería 
moito que falar sobre esta moción que é demagóxica totalmente. Di que se pide a dimisión dunha 
ministra que está en funcións, o que non se entende. Prosegue dicindo que estarían dispostos a 
apoiar a moción cunha emenda co seguinte contido: 
 
“EMENDA DE SUBSTITUCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE FENE, RELATIVA AO ACORDO QUE 
FORMULA O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR NA MOCIÓN SOBRE O PECHE DA CENTRAL 
TÉRMICA DAS PONTES 
 
O grupo municipal do BNG no Concello de Fene, ao abeiro do Regulamento Orgánico do Concello de 
Fene, presenta a seguinte EMENDA SUBSTITUCIÓN para o seu debate no pleno: 
 
ACORDO 
 

1. INSTAR CON URXENCIA ás administracións con competencia en industria (Ministerio de 
Industria e Consellería de Economía e Industria), a acometer unha INICIATIVA CONXUNTA 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA E CAPTACIÓN INDUSTRIAL nas comarcas de Ferrol, Eume, 
Ortegal, Terra Chá e A Mariña Occidental, que fomente a política industrial nos sectores do 
naval, a enerxía, a fibra de madeira, a transformación do sector primario (agropecuario, 
forestal e pesqueiro), o metalúrxico e o tecnolóxico, así como o aproveitamento de toda as 
potencialidades existentes nestas comarcas. 
 

2. Dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia e ao Goberno Central”. 
 
O Presidente do Pleno, Gumersindo Pedro Galego Feal, contéstalle ao concelleiro do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego, que por parte do Grupo Municipal Popular non van aceptar a emenda, 
xa que a presentada recolle a declaración institucional feita polos alcaldes de dezanove municipios, e 
tamén os problemas concretos da central térmica e das súas auxiliares, do uso de enerxías 
alternativas, que non se recollen na declaración institucional. Tamén fala de que se pide unha 
transición enerxética xusta, ante o fin de ciclo do carbón, e que se manteña o marxe de 10 anos que 
inicialmente estaba previsto.  
 
O portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Juventino José Trigo Rey, manifesta 
que ao non aceptar a emenda votarán en contra. 
 
A concelleira do Grupo Municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, toma a palabra para dicir 
que o seu grupo tampouco pode apoiar a moción tal e como está redactada, xa que se repite o 
manifesto dos alcaldes da comarca, e  non se trata de pedir a dimisión dunha ministra nun proceso 
de transición enerxética que afecta a todos os representantes da cidadanía. Se na reunión había 
alcaldes de todas as cores, non é cuestión dunha soa ministra. Sí apoian aos traballadores da central 
térmica, pero non poden apoiar a moción enlatada que se presenta. 
 
A concelleira do Grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, fai uso da palabra para 
dicir que a moción é similar ao manifesto dos alcaldes, e o que lle gustaría é que esta moción fora 
conxunta e consensuada con todos os membros do Pleno por afectar a toda a comarca. É indubidable 
que todos apoiamos aos traballadores, pero para poder apoiar a moción deberíanse aceptar as 
emendas propostas. Non entende porqué non se admite a emenda. Considera que a moción podería 
ser un pouco máis ambiciosa. 
 
A concelleira do Grupo Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, explica que non ten nada que ver unha 
moción cunha declaración institucional. Esta moción presentouse o luns ao redor das 11:00 h. da 
mañá, e ese mesmo día o alcalde foi convocado para asistir a un acto do que saíu unha declaración 
institucional que no día de hoxe se trae ao Pleno. A moción presentada fala da central térmica de As 
Pontes e da declaración de apoio aos traballadores independentemente de quen a presente, sendo 
neste caso o Partido Popular, e tendo algunha razón para non apoiala o Partido Socialista, non 
entendendo como o Grupo Bloque Nacionalista Galego pode non apoiar a os/as traballadores/as 
afectados/afectadas. Non se pode falar dun tema oportunista, xa que nestes días e cando saíu a 
información, sendo un tema de urxencia, e que afecta a toda a comarca. Pregunta a concelleira, cal é 
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o problema para apoiar aos traballadores, industria auxiliar e transportistas que están afectados, e 
que se o problema é a redacción onde se fai referencia á dimisión da ministra aludida, pois non 
habería problema en retirala, xa que ao mellor nun mes xa non está. 
 
O portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Juventino José Trigo Rey, toma a 
palabra para dicir que a voceira do Partido Popular sempre anda polos Cerros de Úbeda, incapaz de 
concretar. Engade que non se pode vir ao Pleno e dicir o que lle da a gana, nin mentir dunha forma 
escandalosa. Di tamén que o alcalde, que representa a toda a Corporación municipal, fai un mes ou 
dous deulles un documento en defensa dunha transición xusta, polo que non diga que foi agora. 
Tamén recorda que ese día houbo Xunta de Voceiros ás nove da maña, e que o alcalde lles dixo nesa 
Xunta que ás 11:00 h. tiña unha reunión. Insiste en que con emenda, votarán a favor, sen emenda, 
en contra. 
 
O presidente do pleno, Gumersindo Pedro Galego Feal, resposta ao concelleiro do Bloque Nacionalista, 
explicando que se prometeu, no caso da central térmica de As Pontes, que se pretendía unha 
transición xusta, pechando once centrais e deixando dúas. A transición enerxética ía durar ata 2030 
e agora, feitas as modificacións necesarias para esa transición non serven para nada. O que se lles 
prometeu, non se cumple. Como exemplo está a lei contra o tabaco, que obrigou a reformar os locais 
para fumadores e despois prohibiuse facelo, sendo esta unha situación inxusta. No caso de Navantia, 
neste Pleno temos tomadas moitas decisións deste tipo. 
 
A concelleira do Grupo Municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, toma a palabra para dicir 
que o 13 de setembro de 2019 na Deputación da Coruña presentouse unha moción por parte do 
Grupo Municipal Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e subscrito tamén polo Partido Popular, na 
que se pide ao Goberno as medidas necesarias para asegurar unha transición xusta no caso de As 
Pontes, mediante o uso de enerxías alternativas, entre outras cousas. Le a moción e solicita adoptar 
o seu contido. 
 
A concelleira do Grupo Mixto Municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, quere deixar claro que 
non é certo que o motivo de que a moción non se aprobe sexa que a presenta o Grupo do Partido 
Popular, polo menos desde o seu partido. Pola contra, pode citar exemplos de mocións ou 
declaracións institucionais que se trouxeron a este Pleno, como na que se pedía a dimisión de Andrea 
Fabra polo comentario “que se jodan” en relación aos parados e que o Grupo Popular non subscribiu, 
ou cando o Grupo Popular solicitou a retirada de puntos nos que se dirixían críticas ao Presidente 
Mariano Rajoy para apoiar unha moción. Pregunta cal é o problema en aceptar a emenda? 
 
A concelleira do Grupo Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, diríxese á concelleira do Grupo Mixto 
lembrándolle que a moción de Andrea Fabra foi votada a favor polo Grupo Popular, pero fíxose unha 
emenda consistente en introducir as declaracións feitas pola concelleira do Grupo Mixto nunha rede 
social nas que dicía que “ás mulleres do Partido Popular as poñería en fila india e cuspiríalles a todas”; 
emenda que non foi aceptada por vostede, e aínda así votouse a favor. Prosegue preguntando aos 
grupos da oposición se apoian aos traballadores e traballadoras de Endesa, dicindo que entende que 
non, xa que non se suman a esta moción; recórdalle á concelleira socialista que a moción presentada 
na Deputación foi apoiada tamén polo Partido Popular e que neste Concello sempre se apoiaron as 
declaracións institucionais ou mocións en defensa do emprego, independentemente do grupo político 
que estivese a gobernar. 
 
A concelleira do Grupo Mixto Municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, resposta á concelleira do 
Grupo Popular que cando diga algo que conte a verdade, e non tire a pedra e esconda a man. Non 
nega que puxo na rede social o que se acaba de dicir, pero que se conte tamén que o motivo eran as 
declaracións de Ana Botella, dicindo “que os indixentes de Madrid enchían as rúas de merda”, polo 
que se refería a esas mulleres do Partido Popular que pensaban como ela. Dille á concelleira do 
Grupo Popular que conte todo, non a metade, e aclara que á concelleira Juana Barro Couto pediulle 
desculpas. 
 
Sometido o asunto a votación acórdase rexeitar a Moción do grupo municipal do PP, logo 
de obter 11 votos en contra (6 do grupo municipal do BNG, 4 do grupo municipal Socialista 
e 1 do grupo Mixto municipal) e 6 votos a favor do grupo municipal do PP. 
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5.3 Moción do grupo municipal do PSOE sobre a aplicación da Ordenanza fiscal núm. 19 
reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectores e estacións de bombeo das 
augas residuais verquidas, á rede de saneamento municipal 
 
A voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, xustifica a urxencia desta 
moción no informe de intervención 223/2019 co asunto Informe á conta xeral, exercicio 2018. 
 
A Moción é incorporada á orde do día, unha vez que é ratificada a súa urxencia pola 
unanimidade dos concelleiros presentes:  
 
“MOCIÓN URXENTE QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE FENE 
SOBRE A APLICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO 
SERVIZO DE COLECTORES E ESTACIÓNS DE BOMBEO DAS AUGAS RESIDUAIS VERQUIDAS, Á REDE 
DE SANEAMENTO MUNICIPAL 
 
De acordo co previsto no Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF) e no 
Regulamento Orgánico do Concello de Fene, aprobado o 6 de marzo de 2008, o Grupo Municipal 
Socialista do Concello de FENE, composto pola voceira, Mar Piñeiro Otero (32.657.772 A) e Marta 
Pereiro Calvo (32.717.286 V), Ana Basoa Riobóo (32.653.542 M) e Antón Lois Noceda Carballo 
(32.649.345 V), desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN URXENTE. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
FUNDAMENTOS XURÍDICOS 
 
• Lei 5/1997 de 22 de xullo, Reguladora da Administración Local de Galicia: 

o Art.80.2.f): El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la 
legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma en las siguientes materias: f) La 
protección del medio ambiente. 

o Art. 81 a) y b): Los municipios, independientemente o asociados, prestarán, como 
mínimo, los siguientes servicios: 

 a) En todos los municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida selectiva, 
en su caso, de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación y 
conservación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas en todo lo que 
no sea competencia de otras Administraciones. 

 En los municipios que cuenten con un núcleo urbano con población superior a los 
1.000 habitantes se prestará el servicio de biblioteca pública. 

 b) En los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes, además: 
Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

 
• Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF):   
o Art. 50 apartado 2. Corresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto 

en la legislación electoral, las siguientes atribuciones: 2. Controlar y fiscalizar los órganos 
de gobierno municipales 

 
• Regulamento Orgánico do Concello de Fene, aprobado o 6 de marzo de 2008 e publicado no BOP 

do 8 de xullo de 2008 coa modificación publicada no BOP do 3 de agosto de 2018.  
o Art. 40. Moción é a proposta que se somete directamente ó Pleno por razóns de urxencia 

presentada no Rexistro Xeral por calquera membro da Corporación, mediante escrito 
dirixido ó Presidente e no que se motive debidamente a urxencia, subscrito polo 
Voceiro/a do Grupo, ata as trece horas do día anterior a aquel no que se celebre a sesión 
plenaria, salvo casos de forza maior no que se permitirá a presentación no momento do 
inicio do Pleno. 
Finalizado o debate e votación dos asuntos comprendidos na orde do día, e 
inmediatamente antes dos Rogos e Preguntas, entrarase no coñecemento das Mocións de 
urxencia, previa a súa aceptación de tal carácter polo Pleno, que a decidirá por maioría 
absoluta. 
O seu debate e votación rexerase polas regras xerais establecidas no presente 
Regulamento. 
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ANTECEDENTES 
 
Segundo o INFORME DE INTERVENCIÓN 223/2019.ASUNTO: “ Informe de intervención a conta xeral 
do exercicio 2018”, de data 30 de xullo de 2019 no que se pon de manifesto para o coñecemento da 
Comisión especial de Contas e do Plano determinadas cuestións relevantes relativas á presentación 
da Conta Xeral que nos permiten coñecer o significado do seu contido no seu punto relativo a 
“OUTRA INFORMACIÓN RELEVANTE”, recollese literalmente que: 
 
“En Sesión Plenaria de data 29/12/2014, o Pleno do Concello de Fene aprobou a taxa pola prestación 
do servizo de colectores e estación de bombeo das augas residuais verquidas á rede de saneamento 
municipal sen que ata o momento esta Intervención municipal teña constancia de que se establecese 
actividade de xestión tributaria algunha 
A taxa tila como data de entrada en vigor aprobada o 3.3.2015, polo que a partir de marzo de 2019, 
comezarán a prescribir os dereitos de cobro do Concello, o que se fai constar a efectos da posible 
concorrencia de responsabilidade contable. 
Así, o artigo 78.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local establece que 
os membros das Corporacións locais están suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos e 
omisións realizados no exercicio do seu cargo, responsabilidades que se exixirán ante os Tribunais de 
Xustiza competentes e se tramitarán polo procedemento ordinario aplicable 
Asemade o apartado terceiro do mesmo artigo determina que as Corporacións locais poderán esixir 
responsabilidades dos seus membros cando por dolo ou culpar grave, causaran danos e prexuízos á 
Corporación ou a terceiros, se estes foran indemnizados por aquela.............” 
 
Deste punto temos que ter en conta a existencia : 
 
1º.- Dunha Ordenanza Fiscal nº 19 Reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectores e 
estacións de bombeo das augas residuais vertidas, á rede de saneamento municipal, que foi 
aprobada no pleno extraordinario e urxente do Concello de Fene realizado o 29 de decembro de 2014 
e que ten data de entrada en vigor o 3.3.2015 
 
2º.- Dun informe da Intervención Municipal 224/2019 “Informe de intervención á Conta Xeral do 
exercicio 2018”, de data 30 de xullo de 2019, en especial do apartado “Outra información relevante”, 
do que se saca como conclusións que “a partir de marzo de 2019 comezaron a prescribir os dereitos 
de cobro do Concello de Fene” (Lei  58/2003, Xeral Tributaria nos seus artigos 66 a 70). 
 
Analizados os feitos, O Grupo Municipal Socialista de Fene denunciamos que esta situación deriva 
dende o ano 2015, pasaron diferentes gobernos, que mostraron unha desidia en relación con este 
tema, provocando unha grave afección á facenda municipal e á veciñanza do Concello de Fene, que 
deriva nunha acumulación de débeda da veciñanza do Concello de Fene e unha afección da facenda 
municipal. 
 
Derivada desta situación o Concello de Fene xa leva perdido unha cantidade que probablemente 
alcance, senón supera, os 150.000,00 € (e seguirán aumentando a razón de, aproximadamente, 
75.000,00 € ao trimestre). 
 
A veciñanza do Concello de Fene, nestes últimos 4 anos, leva acumulado unha débeda coa institución 
municipal, que no caso das/os propietarias/os dunha vivenda con servizo de sumidoiros pode 
situarse en torno a 300,00 € (*) 
 
(Taxa fixa trimestral das vivendas con servizo de sumidoiros e sen servizo de auga = 18,20 € 
trimestral, 72,80 € anual, 291,20 € cuadrienal. Nos casos de vivendas con ambos servizos o importe 
incluso pode superar esta cantidade dependendo do consumo de auga, ou reducirse, de xeito 
significativo. 
 
No caso dos comercios, na mesma situación, pode alcanzar os 43,00 € trimestrais, 172,00 € anuais, 
688,00 € cuadrienais e no caso das industrias nas que concorran as mesmas circunstancias pode 
acadar 132,00 € trimestrais, 528,00 € anuais, 2.112,00 € cuadrienais). 
 
Resulta incomprensible que esta situación teñan levado a unha situación tan delicada á veciñanza de 
Fene e ao quebranto irreversible da facenda municipal. 
 



Pza. do Alcalde Ramón José Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07  Fax: 981 49 27 88  
 

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 06.02.2020 
A secretaria 

 

  12 de 28 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

POR TODO O ANTERIORMENTE EXPOSTO: 
 
O Grupo Municipal Socialista no Concello de FENE somete a votación a seguinte MOCIÓN para 
aprobar as seguintes propostas : 
 
1.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que á maior brevidade se de cumprimento ao 
establecido na ordenanza 19, e que asuma a súa responsabilidade tal e como se recolle no INFORME 
DE INTERVENCIÓN 223/2019.ASUNTO: “ Informe de intervención a conta xeral do exercicio 2018”, 
de data 30 de xullo de 2019 
 
2.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que, á vez que se cese á maior brevidade a 
prescrición de dereitos de cobro do Concello, tamén se artellen os mecanismos que sexan precisos 
para causar o menor menoscabo posible a veciñanza do Concello de Fene. 
 
Fene a 30 de setembro de 2019. 
Mar Piñeiro Otero” 
 
Abre o debate a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, tras ler a moción 
na súa integridade, para manifestar que hai que articular os mecanismos precisos para arranxar o 
problema exposto. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, 
quen di alegrarse de que o Grupo Socialista presente esta moción, aínda que poida haber 
discrepancias técnicas, e afirma que, a pesar da existencia dunha ordenanza municipal que regula 
este tema, sería necesario facer unha actualización da mesma. Anuncia que o seu grupo votará a 
favor desta moción. 
 
De seguido, a concelleira do Grupo Mixto Municipal, María Carmen Martínez Rodríguez manifesta que 
votará a favor da moción. 
 
Toma a palabra a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, para pedir a 
introdución de dúas emendas á moción. A primeira, sería engadir ao final do punto 1 o que recolle o 
informe de intervención respecto da responsabilidade, cando di que a responsabilidade do alcalde 
debe ser extensiva ao resto de responsables, ou ben, retirar esta referencia, xa que o alcalde terá 
unha responsabilidade, pero tamén a terá o antecesor. 
 
A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, 
para lembrar que o informe di que a taxa entrou en vigor o 03.03.2015 polo que a partir de marzo 
de 2019 comezará a prescribir os dereitos de cobro do Concello. 
 
Seguidamente intervén a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, quen 
pregunta se antes non había que recadar?. 
 
A continuación a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, di que o alcalde 
que está agora terá que asumir a súa responsabilidade. 
 
De seguido intervén o alcalde, quen responde que él asumirá a responsabilidade polo tempo que 
estivo como tal. 
 
A continuación a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, recalca que o 
informe da interventora e tamén a moción sinalan que ata ese momento, marzo de 2019, non se fixo 
nada. Engade que ten posto as etapas de cada alcalde, pero pensa que o problema é a taxa. Hoxe é 
3 de outubro de 2019 e cre que hai tempo suficiente para comezar. 
 
De seguido contesta a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, quen di que 
coñece o informe de intervención. Respecto do primeiro punto da moción pensa que hai que amplialo, 
por iso solicita emendar este punto suprimindo o apartado, ou ben, complementalo no senso do que 
di o informe, que a responsabilidade débese limitar politicamente. Considera que a responsabilidade 
por prescricións de dereitos de recadación é máis amplo do que di a moción, e ao grupo de goberno 
non lle parece nin xusto nin axeitado subscribir a moción tal e como está. Respecto do segundo 
punto, pide tamén complementalo cunha manifestación conxunta de todas as forzas políticas no 
senso de que se vai contar coa súa vontade, no caso de ser necesario, para efectuar os cambios 
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precisos para poder facer que o sistema de recadación municipal non sexa deficitario, non só 
respecto desta taxa, senón tamén sobre outros que se arrastran dende hai anos, segundo se fixo 
constar na Comisión de Contas na que se aprobou a Conta Xeral do 2018. Todos son conscientes do 
déficit de persoal que hai na Área de Recadación. A proposta do goberno do ano 2019 non só é a 
recadación desta taxa, que agora mesmo é inviable e supón, que tamén o sería nos dous anos que 
gobernou o BNG co PSOE e IU, pois senón o terían recadado. Incluso o BNG consignouna no 
orzamento do 2015, que foi o único que sacou, pero nunca a chegou a recadar. Hai que dotar de 
medios á Área de Tesourería, trouxéronse unhas propostas xunto ao orzamento do 2019 que se 
aprobou en febreiro, das que algunhas ían encamiñadas neste sentido, e anuncia que se van volver a 
traer e precisarase o compromiso dos distintos partidos políticos. Ten claro que non só teñen que 
recadar as taxas da EDAR, senón tamén todos eses tributos que teñen cedidos na Deputación e hai 
que darlle unha atención persoal a todos os veciños. A cesión de tributos foi asinada polo alcalde 
Iván Puentes, decisión moi acertada naquel momento e cando, daquela, se pediron os votos do 
Partido Popular, os tivo. Non obstante, a idea é recuperar a recadación para que cando un veciño 
reciba o rodaxe non teña que ir a Ferrol, senón que veña ao Concello e teña unha atención. Tal e 
como está a situación municipal en termos de persoal, pensa que está moi complicado, entende que 
se fose tan doado, imaxina que o anterior alcalde, aínda que fose pouco, algo recadaría. Unha vez 
visto o informe de intervención, que é cando soubo o goberno da prescrición destes dereitos, 
preguntou, e non hai ningunha previsión na Área económica. Polo tanto, gustaríalle que se retire isto 
da moción ou que se fixera extensiva a todos aqueles que puideran ostentar algún tipo de 
responsabilidade persoal pola falta de recadación, se é o caso. Tamén pide un compromiso, ben sexa 
económico, para dotar unha partida e sacar a licitación o contrato de servizo externo, ou ben sexa 
coa dotación de persoal, mediante prazas públicas, para poder cubrir este servizo. O goberno é 
consciente que a dotación das prazas públicas pode levar máis tempo que unha resposta inmediata, 
pero en ambos casos requirirá o apoio da oposición. 
 
A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, 
para insistir en que a moción está ben, e dille á voceira do grupo municipal Popular que o seu grupo 
é o que está no goberno e ela é a concelleira de Persoal. Pide que lles diga o que quere facer e, se 
iso é razoable, está ben presentado e funciona, pois adiante. 
 
De seguido, toma a palabra o voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, quen di 
estar contento de que se presente esta moción porque así a concelleira Rocío Aurora Bértoa Puente 
deuse conta de cousas. A taxa da EDAR, orzamento 2016, consignou a previsión de 181.440 euros 
para cobrar, orzamento que o PP non aprobou, e coa súa abstención, incluso podería chegar a saír 
adiante. A taxa da EDAR púxose nos orzamentos do 2016, consignábanse os gastos de persoal que 
se necesitaba, os gastos de programación informática e todo o que había que facer para proceder ao 
cobro. Todo estaba naquel orzamento e o seu grupo non o aprobou. O actual goberno leva ano e 
medio gobernando e no 2018 e no 2019, vostede concretamente como concelleira de Facenda, 
presumiu unha e outra vez de aprobar os orzamentos e foi incapaz, con maioría absoluta de levar 
unha previsión de todo iso. Di que soubo disto agora, entón cando votou en contra dos orzamentos 
non o viu?. Anuncia que o seu grupo vai votar a favor desta moción porque eles quixeron cobralo e 
non lles deixaron. A responsabilidade do que ocorre hoxe é de hoxe, e cada un que cargue co seu. 
 
Seguidamente fai uso da palabra a concelleira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez 
Rodríguez, para puntualizar que vostedes son quen gobernan, e pídelles que presenten algo que a 
oposición poida valorar. Alégrase que se dean conta que precisan do resto da Corporación municipal, 
cando hai non tantos meses dicían que eran nove concelleiros e só lles faltaba dicir que facían o que 
lles daba a gana. Di que lles presenten algo que poidan valorar e, se está ben feito, por ela non vai 
quedar sen facer. 
 
De seguido a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, quere comezar polo 
tema de persoal. Agradece a postura do Partido Socialista de apoiar a proposta de persoal do 
goberno, formado polo Partido Popular e Somos Fene naquel momento, que acompañou ao 
orzamento do 2019. Por outro lado, di que o Partido Popular nunca votou nin a favor nin en contra 
dos orzamentos do 2016 porque nunca se chegaron a debater, así se pode comprobar na acta do 
Pleno de agosto de 2016. Diríxese ao voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, 
para lembrarlle que era o alcalde e concelleiro de Facenda daquela, e que presentou os orzamentos 
como moción urxente, polo que para podelos debater precisaba dunha maioría absoluta. Daquela 
vostede tiña un goberno formado por Somos Fene, polo Partido Socialista e polo seu, o BNG, e os 
orzamentos non se debateron porque os seus socios non lle votaron a favor da urxencia. Entón, non 
pode dicir que expuxo aquí os orzamentos do 2016 porque xamais os expuxo, por iso non pode dicir  
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se o Partido Popular votase a favor, xa que vostede tiña un goberno e non foi quen de que o seu 
propio goberno llo deixara pasar para podelos debater, e non pode insinuar que se lle pagou a 
ninguén. 
 
A continuación intervén o concelleiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, quen lle di á 
voceira do grupo municipal Popular, que o seu grupo saberá se se pagou. 
 
Nestes intres promóvese unha discusión entre o voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José 
Trigo Rey, e a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, en relación co 
orzamento do 2016, polo que intervén o alcalde para pedir tranquilidade. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, 
para aclarar que presentou os orzamentos e o grupo municipal do PP votou en contra da urxencia, a 
pesar de que o resto do goberno se abstivese. 
 
A voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, pregúntalle ao voceiro do Grupo 
Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, se os orzamentos sairían adiante?. 
 
Contéstalle o voceiro do Grupo Municipal do BNG, que os orzamentos se debaterían. 
 
Continúa a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, dicíndolle ao voceiro do 
Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, que o Partido Popular non votou nin en contra nin 
a favor do orzamento do 2016, votou en contra da urxencia. Os orzamentos do 2016 non se 
debateron xamais. O seu grupo de goberno non o apoiou naquel momento, nin o Partido Socialista 
nin Somos Fene, e o único apoio que acadou foi o da concelleira de EU. Agora fala de recadación, e 
no ano 2015 tivo uns orzamentos, co voto a favor do Partido Popular, que eran uns orzamentos no 
mes de setembro ou outubro, e xa prevían a recadación da taxa da EDAR, por iso pregúntalle, qué lle 
impediu dende os orzamentos do 2015 ata o 6 de abril do 2018 recadar a taxa?. Non se trata de dicir 
ti máis ou eu menos, trátase de dicir que hai que asumir a responsabilidade e non pode dicirlle ao 
Partido Socialista que lle alegra que traia isto porque non puido cobrar a taxa porque non saíu 
adiante o orzamento do 2016, o cal é mentira, porque a podía cobrar igual, porque tivo un 
orzamento prorrogado do 2015 que prevía uns ingresos que non cumpriu, orzamento que foi 
prorrogado no 2016, 2017 e no 2018, ano no que o Partido Popular fixo uns orzamentos novos. 
Entende que non recadou a taxa polos mesmos problemas que se están explicando aquí agora 
mesmo, pero non porque non tivese orzamento, xa que aínda que prorrogado, tíñao. Pide un pouco 
de humildade, de recoñecemento para entoar o mea culpa, e iso faino extensivo a todas as 
formacións que están no Pleno, xa que todas pasaron polo goberno nalgún momento. Por iso, hai 
que ser precavido á hora de limitar as responsabilidades e non sinalar en concreto a unha persoa. 
Por todo iso, reitéralle ao grupo municipal Socialista, a petición de complementar ese punto segundo 
respecto da responsabilidade, para que non se centre nunha persoa concreta. 
 
A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero,  
para preguntar se dende a oposición se pode tomar algunha decisión sobre isto, ou a vai adoptar o 
goberno?. Deixa claro que é o goberno quen as vai tomar, e que é o que ten que amañar este lío, 
teñen que propoñerlle á oposición, e esta opinará. A responsabilidade é do goberno como tal, e non a 
nivel persoal. 
 
Seguidamente fai uso da palabra o alcalde para dicir que non se trata das decisións, senón da 
responsabilidade que hai que estendela a quen estaba en cada momento, ou vai ser el quen se 
responsabilice da non recadación do anterior alcalde ou viceversa?. Cada un o seu. 
 
A continuación a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, pregunta se o 
Partido Socialista ou o BNG poden volver atrás e recadar o pendente?. 
 
De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, 
para aclarar que están de acordo co punto primeiro ata a coma, pero pódese retirar a frase “e que 
asuma a súa responsabilidade tal e como se recolle no INFORME DE INTERVENCIÓN 
223/2019.ASUNTO: “ Informe de intervención a conta xeral do exercicio 2018”, de data 30 de xullo 
de 2019”. 
 
Seguidamente a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, responde que o 
informe é do día que é, polo que mantén a moción, e non acepta a emenda. 
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De seguido a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, di lamentar oír isto, e 
o seu grupo vai votar en contra desta moción. A prescrición é a que é. Se se adopta esta moción, 
mañá tomaranse as medidas necesarias. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado logo de obter 11 votos a favor (6 do grupo 
municipal do BNG, 4 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto municipal) e 6 votos 
en contra do grupo municipal do PP. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que á maior brevidade se de cumprimento 
ao establecido na ordenanza 19, e que asuma a súa responsabilidade tal e como se recolle 
no INFORME DE INTERVENCIÓN 223/2019.ASUNTO: “ Informe de intervención a conta 
xeral do exercicio 2018”, de data 30 de xullo de 2019 
 
2.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que, á vez que se cese á maior brevidade a 
prescrición de dereitos de cobro do Concello, tamén se artellen os mecanismos que sexan 
precisos para causar o menor menoscabo posible a veciñanza do Concello de Fene. 
 
 
5.4 Moción do grupo municipal do PSOE sobre o estado da antena da Asociación de 
Radioaficionados “Radio Charlie” 
 
A continuación intervén o alcalde para, ao abeiro do artigo 228 do ROF, dárlle a palabra á Asociación 
de Radioaficionados “Radio Charlie”. 
  
Toma a palabra o representante da Asociación de Radioaficionados “Radio Charlie”, Carlos Roca, 
quen explica que representa a unha asociación que leva o nome de Fene por todo o mundo, xa que 
recentemente participaron nun concurso internacional, logo de quedar primeiros de España. Existe 
preocupación polo estado da torre, precisa un arranxo, propoñen cambiar esa torre por outra moito 
mellor. No seu día non tiñan máis recursos e púxose a que hai agora. A primeira solicitude fíxose no 
2012, e dende aquela a situación é cada día peor. Sábese que hai un parque infantil pegado e 
entende que pode chegar a ser perigoso, sobre todo en días de inverno. Pola súa parte, están a facer 
todo o posible para evitar calquera tipo de accidente, levando a cabo mantementos. Hai un par de 
meses reforzouse novamente a estrutura para evitar que se veña abaixo, xa que teñen ese temor. 
Contan coa autorización de Patrimonio para o cambio da instalación, contan con todas as 
autorizacións dos organismos implicados, como Comunicacións e demais, pero están un pouco 
atascados coa licenza municipal. O concurso que mencionou fixérono noutras instalacións, xa que as 
de Fene non están preparadas, e tiveron que desprazarse a outros Concellos que lles abriron as 
portas. Di que teñen autorización de Defensa, que concedeuna en 15 días, doutros Concellos e so 
teñen problemas aquí en Fene. É triste, xa que a Asociación leva máis de 30 anos aquí. Están 
concienciados de seguir aquí e téñeno todo en contra, xa que o único que acadan é recoller a súa 
proposta do fondo dun caixón. Ano tras ano, isto segue atascado e a única xustificación que ven é o 
uso do solo. Entende que leva moitos anos con outros usos, e que non debería ser o problema, xa 
que hai cantidade de infraestruturas de uso educativo que se están usando para outros fins dende 
hai máis de 40 ou 50 anos. Engade que o Concello debe actualizar o uso do solo para que eles 
poidan levar a cabo a reforma dun xeito legal e ben feita, como queren facer as cousas. Non sabe ata 
que punto a súa intervención vai chegar a bo porto, pero lembra que teñen a porta aberta noutros 
lados, a pesar de que non se queren ir. Hai compañeiros taxistas que precisan desa infraestrutura 
para traballar día a día, e tamén por eles debíase facer o esforzo para poder renovar esta 
infraestrutura. A Lei de radioaficionados outórgalles o dereito a ter este tipo de instalacións, pero 
tamén lles esixe tela en boas condicións. Isto é o que intentan facer dende hai moitos anos, por iso 
quixeran saber que é o que se pode facer para levar isto adiante. Consideran a situación 
desesperante. Teñen medo de que un día pase algo malo, porque hai un parque infantil ao lado. Non 
lles gustaría ter que abandonar o Concello de Fene. Agradecerían un pouco de axuda. 
 
A voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, xustifica a urxencia desta 
moción en que a licenza presentouse o 3 de decembro de 2012, e tendo en conta que o artigo 19 do 
Real Decreto 2623/1986, de 21 de novembro, polo que se regulan as instalacións de antenas de 
estacións radioeléctricas de afeccionado, recolle que o titular da licenza da estación de 
radioaficionado deberá manter a antena en perfecto estado de conservación e emendará de maneira 
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inmediata os defectos que puideran causar á seguridade de persoas e bens. Pensa que este só artigo 
xustifica a súa urxencia. 
 
A Moción é incorporada á orde do día, unha vez que é ratificada a súa urxencia pola 
unanimidade dos concelleiros presentes:  
 
“MOCIÓN URXENTE QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE FENE 
SOBRE O ESTADO DA ANTENA DA ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS “RADIO CHARLIE” 
 
De acordo co previsto no Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF) e no 
Regulamento Orgánico do Concello de Fene, aprobado o 6 de marzo de 2008, o Grupo Municipal 
Socialista do Concello de FENE, composto pola voceira, Mar Piñeiro Otero (32.657.772 A) e Marta 
Pereiro Calvo (32.717.286 V), Ana Basoa Riobóo (32.653.542 M) e Antón Lois Noceda Carballo 
(32.649.345 V), desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN URXENTE. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
FUNDAMENTOS XURÍDICOS 
 
• Lei 39/2015, de 1 de outubro , de Procedemento Administrativo Común das Administracións 

Públicas 
• Real Decreto 605/1987, do 10 de abril polo que se regula o procedemento de autorización previa 

á desafectación de edificios públicos escolares de propiedade municipal e a Orde do 4 de xuño de 
1987, do Ministerio de Educación e Ciencia, de modificación do Real decreto 605/1987.Lei 
16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do 
Sector Público Autonómico de Galicia 

• lei 16/1985, de 25 de xuño do Patrimonio Historico Español 
• Lei 5/2016, de 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia 
• Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade 

Autónoma de Galicia 
• Decreto 93/2017, de 14 de setembro, polo que se regula a composición e funcionamento dos 

consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia , do Consello Asesor dos Camiños de 
Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía. 

• Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia 
• Lei 19/1983, de 16 de novembro, sobre a regulación do dereito a instalar no exterior dos 

inmobles as antenas das estacións radioeléctricas de afeccionados 
• Real Decreto 2623/1986, de 21 de novembro, polo que se regulan as instalacións de antenas de 

estacións radioeléctricas de afeccionado (Art. 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)  
• Orde IET/1311/2013, de 9 de xullo, pola que se aproba o Regulamento de uso do dominio 

público radioeléctrico por radioafeccionados 
o Art. 18  
o Art. 19 
o Art. 20 

 
ANTECEDENTES 
 
Dende hai anos non se realiza servizo educativo na escola de Magalofes, a cal vén sendo usada por 
diversas asociacións veciñais de radioafeccionados e taxis que precisan da instalación de 
equipamentos que fagan viable a súa actividade, a cal reporta amplos beneficios á veciñanza a 
través da colaboración que prestan 
 

• Así pois, o 30 de novembro de 1993, a Presidenta da Comisión de Cultura, Xuventude , 
Ensino e Deporte, asina a cesión ó CLUBE DE RADIO-AFECCIONADOS “ALFA-CHALIE” para 
sede desta asociación o local da antiga ESCOLA DE MAGALOFES 

 
•  O día 3/12/12 D. Avelino Ramón Vega, en representación de Radioafeccionados Fene 

solicitou licenza de obra (R.E 10733) para a instalación de sistema radiante, composto por 
torreta metálica e as súas correspondentes antenas que se desmontarán da torreta 
existentes actualmente no antigo colexio de Magalofes, en solo urbano consolidado para 
equipamento educativo E. Ed. Eq 76 SL Ed. Xunto con esta solicitude entregouse memoria 
técnica asociada. 
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• Autorización de data 14/04/2013 do Xefe do Servizo de Coordinación da Área Cultural da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  
 

• Con data 17/04/2017 O xefe do Servizo de Coordinación da Área Cultural emite Resolución 
sobre a intervención que afecta a un ben incluído no inventario xeral do Patrimonio Cultural 
de Galicia (Expediente :325/13) no que se autoriza as obras de instalación de torre 
autosoportada de 15,3 metros de altura con tensores solicitada. E establecen como requisitos 
unicamente que deberán contar coa preceptiva licenza ou autorización municipal 

 
• Con data 10 de setembro de 2013, notificase o acordo do punto 2.2 da Xunta de Goberno 

Local de data 29/08/2013, con número de rexistro 3624 no se fai referencia os seguintes 
informes: 

 
• Informe técnico do enxeñeiro de camiños, canles e portos Lino Ameneiro Seijo de data 

26/02/2013, no que conclúe que se cualifica a obra solicitada como obra maior, e, polo tanto, 
require da presentación dos correspondentes proxectos básico e de execución e nomeamento 
de directores de obras 

  
• Informe nº 183/2013 da Secretaria da Corporación de data 30/07/2013 no que se pronuncia 

en relación a solicitude de instalación de sistema radiante a nome de Avelino Ramón Vega en 
representación de Radioafeccionados Fene, (Expediente: 2012/LI005/000307), destaca que 
no expediente non consta concesión administrativa a favor de Radioafeccionados Fene, polo 
que deberá requirirse a súa presentación e, de non tela , instruír o correspondente 
expediente ao efecto con carácter previo. Informa desfavorablemente o outorgamento da 
licenza solicitada ao non tratarse dun uso compatible coa norma zonal aplicable á parcela 
onde se pretende colocar. 

 
• Na ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 06.07.2017, no seu punto 

número 10 “ Aprobación se procede , da Proposta da alcaldía da solicitude á Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria da desafectación do servizo educativo da escola de 
Magalofes. Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía, que foi ditaminada 
favorablemente na sesión ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Social e 
Transparencia do 30.06.2017 por 3 votos a favor (2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 
4 abstencións (2 do grupo popular, 1 do grupo socialista e 1 do grupo Somos Fene): 
“ Proposta de Alcaldía:“.......Solicitar á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a 
desafectación do servizo educativo da Escola de Magalofes” 

 
• O día 25 de marzo de 2019, o CLUBE DE RADIO-AFECCIONADOS “ALFA-CHALIE”, presenta 

no rexistro electrónico una solicitude co número 19013860218 para a reparación das antenas 
debido o seu estado deficiente e un cambio de situación desta torre. Expoñen neste escrito 
que as antenas están desaxustadas, e que polo tanto é preciso realizar uns axustes nas 
bobinas de transmisión e reparación de coaxiales, posto que tanto a auga como a humidade, 
fixeron estragos nas liñas de transmisión. O obxectivo principal e desmantelar por completo 
a instalación actual , tanto a estrutura metálica como a parte de formigón, para instalala de 
novo . A nova situación melloraría a sinal e evitaría problemas co parque infantil que agora 
esta situado o seu carón.  

 
Dende o dia 25 de marzo de 2019, non se ten contestación algunha ao respecto da solicitude 
anteriormente citada, pese a que o CLUBE DE RADIO-AFICIONADOS “ALFA-CHARLIE”, contan coa 
licenza que outorga o Ministerio de Transportes e Comunicacións necesaria para ter instalada dita 
antena. O CLUBE DE RADIO-AFICIONADOS “ALFA-CHARLIE” esta debidamente autorizado e as súas 
actividades están baseadas en intereses na radiotécnica con carácter exclusivamente persoal e sen 
fins de lucro, aínda que en determinadas ocasións prestan servizos de utilizade publica , xa que 
teñen recoñecido este carácter de maneira oficial pola colaboración que os seus integrantes presta as 
autoridades nacionais en circunstancias extraordinarias. 
 
Así pois, a Lei 19/83 , reguladora, ven dicindo que como elementos indispensables para o 
funcionamento das estacións radioeléctrica de afeccionados, os seus titulares precisan instalar no 
exterior dos inmobles no que exercen a súa actividade as antenas e compoñentes complementarios. 
Ademais no seu Art. 1 establece que aqueles que tiveran obtido a autorización regulamentaria do 
Ministerio de Transportes, Turismo e Comunicacións para o montaxe dunha estación radioeléctrica de 
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afeccionados, poderán instalar pola súa conta no exterior dos edificios que usen, antenas para a 
transmisión e recepción de emisións. 
 
A urxencia deste tema, ven xustificada polo mal estado no que se atopa a actual antena que da 
servizo tanto ó CLUBE DE RADIO-AFECCIONADOS “ALFA-CHALIE”, como a Radio Taxi, e existe perigo 
de que en época de vento se poida vir abaixo.  Así mesmo pola necesidade de cumprir o Art. 19 do 
Real Decreto 2623/1986, de 21 de novembro, polo que se regulan as instalacións de antenas de 
estacións radioeléctricas de afeccionado, recolle que “ O titular da licencia de estación de 
radioaficionado deberá manter a entena e os elementos anexos en perfecto estado de conservación e 
subsanará de maneira inmediata os defectos que puideran afectar a seguridade de persoas e bens”. 
 
POR TODO O ANTERIORMENTE EXPOSTO: 
 
O Grupo Municipal Socialista no Concello de FENE somete a votación a seguinte MOCIÓN URXENTE 
para aprobar as seguintes propostas : 
 
1.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que á maior brevidade proceda a iniciar o expediente 
de desafectación da Escola de Magalofes 
 
2.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que á maior brevidade proceda a iniciar o expediente 
de desafectación de todas as Escolas unitarias que se atopan agora mesmo cedidas a entidades 
pertencentes o Concello de Fene. 
 
3.-Instar ao Alcalde do Concello de Fene a tramitación da licencia de obras para proceder a 
instalación da nova torreta e posterior desmantelamento da existente para poder manter o servizo e 
facer o traspaso en condicións óptimas de funcionamento e de seguridade. A nova situación 
melloraría a sinal e evitaría problemas co parque infantil que agora esta situado o seu carón. 
 
Fene a 30 de setembro de 2019. 
Mar Piñeiro Otero” 
 
Toma a palabra o voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, para manifestar que, 
como di a moción, o 6 de xullo de 2017, nun Pleno ordinario, tratouse no punto 10 a solicitude de 
desafectación da escola de Magalofes logo dun extenso debate. Unha das preocupación que tiña todo 
o mundo era o estado do soporte da antena. Hoxe, dous anos despois, a pesar do mantemento que 
se faga, hai que pensar que non vai ir a mellor, e quere lembrar que daquela falouse non de poñer 
unha antena nova, senón de cambiar o soporte e colocar as antenas que hai dun xeito máis seguro 
que puidese permitir incluso que funcionen de mellor xeito. Isto non saíu cara adiante e hoxe 
volvemos estar no mesmo. No Pleno do 3 de xaneiro de 2019, hai 8 meses, tamén veu unha moción 
a este Pleno que falaba de iniciar os trámites de desafectación das escolas. Esta escola pensa que é a 
máis urxente por todo o falado aquí, pero dende xaneiro ata hoxe o seu grupo descoñece as xestións 
feitas. Anuncia que votará a favor da moción pero gustaríalle facer unha emenda á moción, de xeito 
que se fale duns prazos, que se propoña un prazo para iniciar o trámite, xa sexa 30, 60 días ou ben 
antes de que remate o ano, para que se poida comprobar que se está traballando. 
 
A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, 
quen aclara que non ten problema en modificar a emenda, pero que deben dicir un prazo. 
 
O voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, propón que se inicien todos os 
trámites antes do 31 de decembro. 
 
Neste asunto, a voceira do grupo municipal do PSOE aceptou a emenda presentada de viva voz polo 
voceiro do grupo municipal do BNG, dirixida a mellorar a moción presentada, quedando as propostas 
da mesma redactadas como segue: 
 
“1.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que, antes do 31 de decembro, proceda a iniciar o 
expediente de desafectación da Escola de Magalofes. 
 
2.-Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que, antes do 31 de decembro, proceda a iniciar o 
expediente de desafectación de todas as Escolas unitarias que se atopan agora mesmo cedidas a 
entidades pertencentes o Concello de Fene. 
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3.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene a que, antes do 31 de decembro, proceda a tramitación da 
licencia de obras para proceder a instalación da nova torreta e posterior desmantelamento da 
existente para poder manter o servizo e facer o traspaso en condicións óptimas de funcionamento e 
de seguridade. A nova situación melloraría a sinal e evitaría problemas co parque infantil que agora 
esta situado o seu carón.” 
 
Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que, antes do 31 de decembro, proceda a 
iniciar o expediente de desafectación da Escola de Magalofes. 
 
2.-Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que, antes do 31 de decembro, proceda a 
iniciar o expediente de desafectación de todas as Escolas unitarias que se atopan agora 
mesmo cedidas a entidades pertencentes o Concello de Fene. 
 
3.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene a que, antes do 31 de decembro, proceda a 
tramitación da licencia de obras para proceder a instalación da nova torreta e posterior 
desmantelamento da existente para poder manter o servizo e facer o traspaso en 
condicións óptimas de funcionamento e de seguridade. A nova situación melloraría a sinal 
e evitaría problemas co parque infantil que agora esta situado o seu carón. 
 
 
5.5 Moción do grupo municipal do PSOE sobre a falta de médicos especialistas no centro de 
especialidades de Fene e Maniños 
 
Neste intre, cando son as 20.15 h. abandona o salón de sesións o concelleiro do grupo municipal do 
PSOE Antón Lois Noceda Carballo. 
 
A voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, xustifica a urxencia desta 
moción en que a día de hoxe nos centros médicos de Maniños e Fene non hai servizo de pediatría, 
tampouco hai médico de urxencia, as baixas non se substitúen e o servizo está sendo moi deficiente. 
Ademais as citas estanse retrasando, o que está a pasar é que non hai atención, e estanse derivando 
á Residencia o que son as urxencias. 
 
Durante a intervención da voceira do grupo municipal Socialista, cando son as 20.16 h. abandona o 
salón de sesións o concelleiro do grupo municipal do PP Juan José Franco Casal. 
  
A Moción é incorporada á orde do día, unha vez que é ratificada a súa urxencia logo de 
obter 15 votos a favor (5 votos do grupo municipal do PP, 6 do grupo municipal do BNG, 3 
do grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto municipal) e 2 abstencións (1 do grupo 
municipal do PP e 1 do grupo municipal do PSOE). 
 
Contabilízanse as abstencións de Juan José Franco Casal, do grupo municipal do PP, e de 
Antón Lois Noceda Carballo, do grupo municipal do PSOE, por ausentarse do salón de 
sesións unha vez iniciada a deliberación e non estar presentes no momento da votación, 
de acordo co artigo 100.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades 
locais. 
 
O concelleiro do grupo municipal do PSOE Antón Lois Noceda Carballo e o concelleiro do grupo 
municipal do PP Juan José Franco Casal retornan aos seus postos no salón de sesións tras a votación 
da urxencia. 
 
A voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, presenta a seguinte moción: 
 
“MOCIÓN URXENTE QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE FENE 
SOBRE A FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE FENE E 
MANIÑOS 
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De acordo co previsto no Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo  que  se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF) e no 
Regulamento Orgánico do Concello de Fene, ¡aprobado o 6 de marzo de 2008, o Grupo Municipal 
Socialista do Concello de FENE, composto pala voceira, Mar Piñeiro Otero (32.657.772 A) e Marta 
Pereiro Calvo (32.717.286 V), Ana Basoa Riobóo (32.653 .542 M) e Antón Lois Noceda Carballo 
(32.649.35 V), desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN URXENTE. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
FUNDAMENTOS XURÍDICOS 
 

• Constitución  Española 
o Art.: 41,43, 50, 51, 148.1.20ª, 148 .1.21ª, 149 .1.16ª, 149 .1.17ª 

• Lei 14/1986 , de 25 de abril, Xeral de Sanidade 
• Lei 8/20018 ,de 10 de xullo ,de saúde de Galicia 

o Título l: Dos dereitos e dos deberes sanitarios da cidadanía 
 

ANTECEDENTES 
 

O marco lexislativo do noso modelo sanitario atopase definido pala Lei de Sanidade de 1986, como 
un Servizo Nacional de Saúde Integrado, con financiación publica, cobertura universal e acceso 
gratuíto. 
 
En Galicia ,a Consellería de Sanidade, debería dirixir o Sistema Público de Saúde de Galicia 
garantindo os dereitos a que os cidadáns obtiveramos unha atención satisfactorios , mediante os 
profesionais e cunha organización eficiente.  Aínda  que  o  Presidente  da Xunta de Galicia, asegure 
que en Galicia, nunca houbo tantos medios en materia de saúde como na actualidade, o certo en que 
o déficit de pediatras e de médicos en urxencias estanse a presentar no Centro de Atención Primaria 
de Fene e de Maniños como un grave problema (outro máis) da sanidade en Galicia. 
 
Unha das necesidades mais prioritarias do noso concello, no que o estado de benestar se refire, e a 
asistencia sanitaria, sen embargo a situación actual no noso concello e deficitaria e ademais amasa 
importantes carencias asistenciais. Dende hai uns meses, e frecuente  a ausencia  de especialistas  
en ambos centros, ausencia de especialistas que provocan desatención na veciñanza de Fene. 
 
A falta destes profesionais, fan que os veciños e veciñas de Fene nos fagan chegar as súas protestas 
en relación a o cadro de persoal adscrito a estes dous centros e escaso, e cando se producen baixas , 
vacacións ou xubilacións, os usuarios quedan desamparados e non se cobren as prazas. 
 
Evidenciase, unha clara desidia de funcións por parte da Consellería de Sanidade, a pesar das 
reiteradas peticións de solucións de este tema por   parte  dos  diferentes  grupos políticos. 
Situacións como a falla de médicos de  atención  primaria,  e  de  pediatras,  así como médicos de 
urxencias, fan que o servizo sexa  deficiente,  e  que  se  produzan demoras nas citas para as 
consultas ( entre 3 e 5 días), e provoca unha permanente sobrecarga asistencial nos profesionais  
que  están  traballando  en  unhas  condicións pésimas e aínda así fan grandes esforzos para atender 
os veciños e veciñas de Fene. 
 
Neste sentido, nos tempos nos que estamos, onde a poboación cada vez é mais exixente coa 
prestación sanitaria que recibe, O Grupo Municipal Socialista no Concello de Fene, entende que 
ademais do esforzo en recursos destinados á Atención Primaria, considera fundamental acercar a 
nasa poboación, determinadas especialidades médicas, que presten asistencia sanitaria especializada 
no ámbito da atención primaria, pediatría e urxencias no noso concello. 
 
POR TODO O ANTERIORMENTE EXPOSTO: 
 
O Grupo Municipal Socialista no Concello de FENE somete a votación a seguinte MOCIÓN URXENTE 
para aprobar as seguintes propostas : 
 
1.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que exixa a Consellería de Sanidade que dote os 
Centros de Atención Primaria de Fene e Maniños, dos adecuados recursos humanos, no ámbito da 
atención primaria, pediatría e urxencias, que posibilite así unha mellor accesibilidade os servizos 
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sanitarios dos nosos veciños e veciñas e que de paso sirva para evitar que se teñan que desprazar os 
servizos de urxencias da Residencia 
 
2.- Instar a Consellería de Sanidade para que convoque un maior número de prazas para 
profesionais sanitarios ou médicos especialistas e que se eliminen as tasas de reposición, de forma 
que as ofertas de Emprego Público, se adapten as necesidades reais de cobertura destes postas en 
cada momento e non se valva a xerar un grado de temporalidade como o que agora mesmo esta a 
existir 
 
Fene a 2 de outubro de 2019. 
Mar Piñeiro Otero” 
 
Abre o debate o voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, quen di que esta 
moción tráese outra vez, pois xa se presentou no Pleno de febreiro de 2019 por parte do BNG e EU 
para a defensa da sanidade pública e dos PAC de Fene. Naqueles días fixéronse unhas mobilizacións 
no Centro de Saúde co gallo da xubilación dun médico que provocou o reparto das cartillas entre o 
resto dos médicos, pois non se substituíu. Dende aquela ata hoxe a situación non só non mellorou 
senón que foi a peor, houbo baixas médicas que non se substituíron, as vacacións case que ningunha, 
e agora atópanse cun problema máis grave, que é que non existen pediatras. Na moción de febreiro 
pedíase unha reunión co xerente da Área Sanitaria, e dende aquela no punto de rogos e preguntas  
interesáronse por este asunto e para cando está prevista a reunión, por iso aproveita para saber dela. 
Di que este non é un problema do BNG, nin de EU, nin do Partido Socialista, nin do Partido Popular, é 
un problema de todos os veciños e veciñas de Fene e dos concellos limítrofes que dependen del. 
Pensa que deben esixir á Xunta, por medio do xerente, que de inmediato se reincorporen ou se 
substitúan as prazas que faltan. Anuncia que apoiará esta moción e pide esa reunión co xerente 
urxentemente. Non sabe se non se produce por un problema do xerente ou do alcalde. Pensa que o 
alcalde debe estar á cabeza desa reunión e que deben estar todos os voceiros dos grupos municipais, 
para que se vexa que non é un problema de ningún partido político, senón de toda a cidadanía. 
 
Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo Mixto municipal, Carmen Martínez Rodríguez, 
quen di que celebra o regreso á política do Partido Socialista, e aclara que di isto porque no 
momento no que se convocaron as concentracións no Centro de Saúde, polo BNG e EU, non acudiu 
ninguén do Partido Socialista. Anuncia que votará a favor. Isto vén de atrás e, a pesar do que diga  
Feijoó, os médicos din que pasaron de atender a unha media de corenta persoas diarias a atender 
unhas noventa persoas. Respecto da deriva de pacientes cara á Residencia opina que é lamentable, 
xa que á Residencia dise que só débese acudir con urxencia de verdade, e que éstas están 
colapsadas e saturadas. Aquí hai unha deixadez de funcións e falta de interese. Respecto da 
xuntanza co xerente, lembra que cando ela estivo no goberno houbo un problema semellante ao 
inicio do verán, pediuse unha xuntanza coa xerencia da Área de Ferrol e ao día seguinte acudiron ao 
Concello de Ares á dita xuntanza, porque tamén afectaba a outros Concellos, e saíuse da reunión co 
problema resolto. Non entende os motivos da tardanza desta nova xuntanza, que xa vai a espera 
dende febreiro. 
 
De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal Popular, Rocío Aurora Bértoa Puente, 
quen explica que a reunión coa Xerencia está convocada para o mércores 9 de outubro, 
posiblemente logo das 12.00 h. Aquela moción veu en febreiro, e respecto do seu punto 2, que se 
refería á convocatoria dun maior número de prazas para persoal sanitario e médico, di que todos 
lembran a magnífica intervención do concelleiro Bastida, gran profesional médico e mellor persoa, 
quen lles deixou claro que a convocatoria do número de persoal sanitario non dependía da Xunta de 
Galicia, senón que depende do Estado, trátase do MIR, que é de onde saen os profesionais. Tamén 
fixo referencia á instancia que fixo o presidente Feijoó ao goberno de España para que convocase 
máis prazas, xa que este non é un problema que só exista no PAC de Fene, existe en moitos PAC 
porque non hai médicos, e non se poden contratar. O seu grupo está convencido de que isto non é 
competencia da Consellería de Sanidade, algo que xa explicou Bastida perfectamente. Non obstante, 
se a solución está na Xunta de Galicia, o Partido Popular de Fene non ten ningún inconveniente en 
apoiar esta moción, pois queren o mellor para os seus veciños. Di que aquí é onde se ven as 
diferenzas entre uns e outros. 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do Grupo Municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, 
quen di congratularse de que logo de nove meses e medio, vaia ter esa reunión. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade. 
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Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
1.- Instar ao Alcalde do Concello de Fene para que exixa a Consellería de Sanidade que 
dote os Centros de Atención Primaria de Fene e Maniños, dos adecuados recursos 
humanos, no ámbito da atención primaria, pediatría e urxencias, que posibilite así unha 
mellor accesibilidade os servizos sanitarios dos nosos veciños e veciñas e que de paso 
sirva para evitar que se teñan que desprazar os servizos de urxencias da Residencia. 
 
2.- Instar a Consellería de Sanidade para que convoque un maior número de prazas para 
profesionais sanitarios ou médicos especialistas e que se eliminen as taxas de reposición, 
de forma que as ofertas de Emprego Público, se adapten as necesidades reais de cobertura 
destes postas en cada momento e non se valva a xerar un grado de temporalidade como o 
que agora mesmo esta a existir. 
 
 
5.6 Declaración institucional do Concello de Fene sobre a emerxencia industrial que afecta 
as comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal, Terra Chá e A Mariña Occidental 
 
O alcalde xustifica a urxencia da declaración institucional asinada por alcaldes de 21 concellos no 
Concello de Ferrol o pasado luns, remitíndose ao xa explicado na xustificación da urxencia da 
segunda moción de hoxe, relativa á Central Térmica de Endesa. 
 
A Declaración institucional é incorporada á orde do día, unha vez que é ratificada a súa 
urxencia pola unanimidade dos concelleiros presentes: 
 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Os alcaldes e alcaldesas das Pontes, Ferrol, Pontedeume, Neda, Mugardos, Ortigueira, Cedeira, 
Cerdido, A Capela, As Somozas, San Sadurniño, Fene, Cariño, Valdoviño, Moeche, Cabanas, Ares, 
Narón, Miño, Monfero, Mañón, Muras, Xermade, Vilalba e Viveiro, integrados nas comarcas de Ferrol, 
Eurme, Ortegal, Terra Chá e A Mariña Occidental, diante da circunstancia que se está a vivir de 
EMERXENCIA INDUSTRIAL (coa situación de Endesa, Alcoa, Navantia, Gamesa, Poligal, Reganosa, 
etcétera), que pode arrastrar a miles de traballadores e traballadoras e a todo un tecido empresarial 
vinculado ao sector industrial, que xa leva perdido miles de empregos nos últimos anos (10.000 no 
naval, 2.700 en Endesa, 400 en Gamesa, 200 en Conservas La Jira e 150 en Pizarras Campo), 
EXPRESAN a súa profunda preocupación por esta situación. 
 
Así mesmo, estas comarcas arrastran un déficit importante tanto en materia de infraestruturas 
ferroviarias e viarias, imprescindibles para acompañar esta aposta pola rexeneración industrial, como 
no referido ao impacto do prezo da enerxía e o grave despoboamento. 
 
Por todo isto, INSTAN CON URXENCIA ás administracións con competencia en industria, é dicir, o 
Ministerio de Industria e a Consellería de Economía Industria, a acometer unha INICIATIVA 
CONXUNTA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA E CAPTACIÓN INDUSTRIAL nestas comarcas, que 
fomente a política industrial no sectores do naval, a enerxía, a fibra de madeira, a transformación do 
sector primario (agropecuario, forestal e pesqueiro) o metalúrxico e o tecnolóxico, así como o 
aproveitamento de todas as potencialidades existentes nestas comarcas. 
 
Para trasladar esta problemática, solicitan as correspondentes entrevistas cos ministerios de 
Industria e Fomento, e coas consellerías de Economía, Emprego e Industria e de Infraestruturas e 
Mobilidade.” 
 
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, 
quen di que o seu grupo incluiría moitas máis cousas, pero ao tratarse dunha declaración en positivo, 
de xeito unánime de todos os grupos políticos, considera moi interesante que saia adiante. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda aprobar a antedita Declaración Institucional: 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
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Os alcaldes e alcaldesas das Pontes, Ferrol, Pontedeume, Neda, Mugardos, Ortigueira, 
Cedeira, Cerdido, A Capela, As Somozas, San Sadurniño, Fene, Cariño, Valdoviño, Moeche, 
Cabanas, Ares, Narón, Miño, Monfero, Mañón, Muras, Xermade, Vilalba e Viveiro, 
integrados nas comarcas de Ferrol, Eurme, Ortegal, Terra Chá e A Mariña Occidental, 
diante da circunstancia que se está a vivir de EMERXENCIA INDUSTRIAL (coa situación de 
Endesa, Alcoa, Navantia, Gamesa, Poligal, Reganosa, etcétera), que pode arrastrar a miles 
de traballadores e traballadoras e a todo un tecido empresarial vinculado ao sector 
industrial, que xa leva perdido miles de empregos nos últimos anos (10.000 no naval, 2. 
700 en Endesa, 400 en Gamesa, 200 en Conservas La Jira e 150 en Pizarras Campo), 
EXPRESAN a súa profunda preocupación por esta situación. 
 
Así mesmo, estas comarcas arrastran un déficit importante tanto en materia de 
infraestruturas ferroviarias e viarias, imprescindibles para acompañar esta aposta pola 
rexeneración industrial, como no referido ao impacto do prezo da enerxía e o grave 
despoboamento. 
 
Por todo isto, INSTAN CON URXENCIA ás administracións con competencia en industria, é 
dicir, o Ministerio de Industria e a Consellería de Economía Industria, a acometer unha 
INICIATIVA CONXUNTA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA E CAPTACIÓN INDUSTRIAL nestas 
comarcas, que fomente a política industrial no sectores do naval, a enerxía, a fibra de 
madeira, a transformación do sector primario (agropecuario, forestal e pesqueiro) o 
metalúrxico e o tecnolóxico, así como o aproveitamento de todas as potencialidades 
existentes nestas comarcas. 
 
Para trasladar esta problemática, solicitan as correspondentes entrevistas cos ministerios 
de Industria e Fomento, e coas consellerías de Economía, Emprego e Industria e de 
Infraestruturas e Mobilidade. 
 
 
6. Rogos e preguntas 
 
Neste momento, cando son as 20.34 h., abandona o salón de sesións o concelleiro do grupo 
municipal do BNG Justo Martínez Ardá. 
 
O voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, fai os seguintes rogos e preguntas: 
 
-Este ano o Concello participou na campaña “Móllate polos Ríos” para a limpeza dos ríos como en 
outras ocasións?. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos, José Andrés Serantes Painceiras, que sí participaron. A limpeza 
non foi o domingo, fíxose entre semana porque así a tiñan contratada. Colaboraron con Adega 
mercando botas e guantes. Tamén vaise colaborar mañá coa asociación Bétula para a limpeza do río 
Baa que van facer os nenos, mercouse guantes e dispúxose de colectores. 
 
-Hai un mes preguntoulle ao concelleiro de Servizos pola varredora e lle contestou que a súa 
reparación estaba rematada e aquela semana volvería funcionar. Vai un mes e aínda non se ve, polo 
que lle pregunta ao concelleiro ou á empresa privada que dirixe a Concellería de Servizos, se se vai 
poñer a funcionar a varredora e se está ou non reparada?. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos que a varredora está reparada, pero o que pasa é que aínda 
non se designou a ningún persoal para usala. Espera que ao longo deste mes se seleccione a alguén. 
Non hai tal empresa privada, todas as empresas que había cando vostede gobernou están aquí agora, 
non se cambiou nada. 
 
-A pista polideportiva de Fene, Fonte do Campo, segue sen ter instaladas as porterías e sen canastra. 
Isto sucede dende hai tres ou catro meses. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos que lle roga que pase por alí porque pensa que as porterías 
están postas.  
 
-Vaise colocar a luz na pista polideportiva de San Valentín?. 
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Contéstalle o concelleiro de Servizos que estase coa reparación dos postes, estanse pintando. 
 
-Que pasa co parque da Hortiña?. Insiste no mal estado no que está, e pregunta se se vai arranxar 
ou non?. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos que lle dará resposta por escrito, porque enviou ao encargado e 
aínda non lle pasou contestación. Díxolle que había un columpio solto e que o reparou. 
 
-Que pasa coa rotonda de Santa Ana?. Díxoselles que ían informar e non sabe nada. 
 
Contéstalle o alcalde que fixo unha chamada á Coruña e non deu falado co enxeñeiro, pero 
informáronlle que hai un expediente que estaba no mesmo punto. 
 
-Que pasa con Fondomar?. 
 
Contéstalle o alcalde que logo da Festa Mariñeira falou co presidente de Portos de Galicia e se lle 
instou a axilizar a obra, porque está incluída nos orzamentos da Xunta deste ano que se pechará o 
15 de novembro. O presidente dixo que esa partida volvería estar nos orzamentos do seguinte ano, e 
que a licitación estaba lista pero pendente da súa adxudicación. 
 
-Que estivo ocorrendo este mes co SAF?. Houbo xente que quedou sen atención polo menos un día 
completo. 
 
Contéstalle a concelleira de Servizos Sociais, Tamara Miragaya López, que non ten información ao 
respecto, non sabe a que se refiren, se é unha persoa que xa o solicitara e contaba con ese servizo, 
ou se é unha persoa que estaba en trámites desa solicitude e non se lle prestou o servizo. 
 
O voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, aclara que se trata de varias 
persoas que xa teñen o servizo, que as están atendendo e, concretamente unha, quedou todo un día 
sen servizo. 
 
A concelleira de Servizos Sociais, contesta que dun xeito xeral non ten esta información, e considera 
que por ser algo concreto, sería mellor falalo detalladamente na Comisión. 
 
-Roga que se coloque unha luz no túnel que vai cara Tellerías dende Pan Perlío, o que pasa por 
debaixo na N-VI, pois as árbores foron crecendo e cada día hai menos luz. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos, que toma nota e di que dende o ano pasado mellorouse moito 
esa zona instalando iluminación led. 
 
- Qué pasa co Punto Limpo?. 
 
 
Contéstalle o alcalde que Fene, Ares e Mugardos teñen feito o seu traballo. En Fene non se trouxo ao 
Pleno á espera de Cabanas e Neda. En Cabanas xubilouse o seu secretario no mes de xuño, quen 
semella que non era moi partidario do xeito de xestión, quedaron en poñerse co tema, logo da 
modificación de crédito da obra do polígono, pero a actual secretaria creo que so vai dúas veces á 
semana. Estráñalle un pouco o caso de Neda, que só ten que comparar a cifra que hai no estudo 
económico coa cifra que lle paga ao Punto Limpo de Narón para saber se lle convén ou non, e di que 
lle insistiu tanto ao seu alcalde, como ao concelleiro de servizos e ao secretario de Neda, pero non 
sabe nada máis. Di que pode ser que ao final os retrasen a todos, se ao final deciden non sumarse 
ao Punto Limpo, pois habería que refacer o estudo económico. 
 
-O mes pasado pediuse unha relación das obras feitas nos institutos e a día de hoxe aínda non se lles 
achegou nada. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos, que as dará por escrito. 
 
-Xa se recolleron as rodas que había na nave municipal?. 
 



Pza. do Alcalde Ramón José Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07  Fax: 981 49 27 88  
 

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 06.02.2020 
A secretaria 

 

  25 de 28 

C
.I

.F
.: 

P-
15

03
60

0-
G

 
 

Contéstalle o concelleiro de Servizos, que haberá que esperar ao ano que vén porque non hai 
orzamento para facelo. 
 
-Respecto da limpeza dos lavadoiros non sabe se xa remataron ou se se iniciaron. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos, que non se fixo nada, non se comezou. 
 
-Como vai a obra de Sillobre do saneamento onde rompeu?. Que xestións se fixeron para isto?. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos, que a parte da financiación municipal está feita, hai retención 
de crédito aprobada, e están pendentes da Deputación. 
 
-A concelleira do anterior goberno anunciou que deixaba preparado o programa de “Camiños 
Seguros”. Xa están funcionando neste inicio do curso ou aínda non?. 
 
Contéstalle a concelleira de Seguridade Cidadá, Rocío Aurora Bértoa Puente, que os “Camiños 
Seguros” puxéronse a andar a finais de maio. Houbo unha reunión coa asociación Stop Accidentes, 
que tamén colabora co Ministerio de Educación e a Consellería, e disto deuse conta na Comisión. Os 
“Camiños Seguros” teñen unha parte que é totalmente municipal, tendo que facer un seguimento en 
relación coas directrices que lles deron e unha serie de obradoiros. A maioría dos obradoiros  
fixéronse nos distintos centros urbanos (Centieiras, Jorge Juan e San Valentín), e agora pasouse a 
emendar as deficiencias que se poden ver nos distintos camiños que se estableceron. Redactouse o 
folleto informativo para repartir entre os usuarios, e nunha ou dúas semanas, haberá as primeiras 
reunións nas escolas. Estes días chamou a atención a prohibición de aparcamento en algunhas zonas, 
reforzado con conos, o cal é unha medida complementaria deste programa. 
 
-O voceiro do grupo municipal do BNG, Juventino José Trigo Rey, roga se lle achegue o informe. 
 
Contéstalle a concelleira de Seguridade Cidadá, que de momento fixéronse os obradoiros, e que 
cando se fagan os folletos llos achegará. 
 
-Qué pasa coa Cámara Agraria?. Cando o meu goberno negouse a pagar á Xunta de Galicia o que 
pedía, e díxose que os ían votar de alí, viron que en Concellos limítrofes ao final a Xunta de Galicia 
tivo que baixar porque as valoracións que fixo estaban fóra de mercado. Houbo algún contacto máis?, 
Vaise comprar?, Houbo algunha reclamación para abandonar o local?. 
 
Contéstalle o alcalde que non se recibiu ningunha notificación da Xunta de Galicia, pero comentouno 
co delegado do goberno na provincia da Coruña para que fixera a xestión ante a Consellería de 
Facenda, que é quen se encarga da venda do inmoble. 
 
-Na subvención da Xunta de Galicia sobre o Xacobeo non consta Fene, pediuse esa subvención?. Hai 
meses o alcalde informou que había que preocuparse do Xacobeo, logo dunha reunión na Xunta de 
Galicia e saíu unha nova na prensa no que se anunciaba a concesión de axudas, unha liña de axudas 
inmensa. Os concellos da comarca, mesmo Valdoviño, pediron axudas e ven que Fene non a pediu, 
perdeu 50.000 euros por non pedila. 
 
Contéstalle o concelleiro de Turismo, Juan José Franco Casal, que estívose traballando nun proxecto 
bastante grande, pero ao final descartouse porque non se podía asumir a parte municipal, non 
chegaba o orzamento. Intentouse reducir o proxecto inicial, pero comprobouse que se 
desnaturalizaba, co cal a partida dedicouse a outros proxectos. Non foi obxecto de despiste. 
 
-Hai unha Resolución provisional da convocatoria de subvencións  do programa da Deputación sobre 
Medio Ambiente. Desta subvención fíxose responsable el, cando era alcalde, porque se presentou 
tarde por un problema informático e non se concedeu. Este ano acábase de conceder, pero é curioso 
que Fene nin sequera a solicitou. Por que non se pediu esa subvención?. Lévanse como mínimo tres 
subvencións perdidas, a de Servizos Sociais, Xacobeo e ésta. 
 
Contéstalle o alcalde que lle dará resposta, xa que neste momento non dispón de datos. 
 
 
A voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, fai os seguintes rogos e 
preguntas: 
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-Na baixada da Ribeira de Barallobre, na Estrada do Peirao, núm. 64, hai unha veciña que moitas 
veces non pode saír da súa casa porque preto hai un bar e a xente aparca os coches enriba da 
beirarrúa. Pediu varias veces unha solución, e a Policía contestoulle que non podían poñer alí uns 
pivotes e que lles deben chamar cando os coches aparquen. Roga que se coloquen os pivotes. 
 
Contéstalle a concelleira de Seguridade Cidadá, Rocío Aurora Bértoa Puente, que débese tratar da 
baixada de Maniños. Esta pregunta a fixo un compañeiro seu na Comisión e contestóuselle que se ía 
esperar a que volvesen dous axentes para estudar se a colocación dos bolardos suporía algún 
inconveniente e non haxa informes contraditorios. O seu compañeiro tamén preguntou se as liñas 
amarelas e as prazas de minusválidos pintábanse sen máis, e contestouselle que todas as prazas de 
minusválidos e zonas de carga e descarga, están amparados por un informe policial. 
 
-Na rúa Laranxeira, núm. 8, hai unha persoa que está en cadeira de rodas e ten bastante dificultade 
para saír da casa e transitar polo camiño polo estado no que está. Roga se solucione o problema. 
 
-Solicitouse por escrito a limpeza dos depósitos do Sartego. Roga que se lle reclame a Viaqua para 
que os limpe, xa que alegan que a responsabilidade é do Concello. 
 
Contéstalle o alcalde que estivo xunto co concelleiro de Servizos alí, e o representante de Viaqua 
díxolles que ao día seguinte se ía proceder ao seu baleirado. Diso hai máis dunha semana, polo que 
pensou que estaba feito. Falará con él. 
 
-Roga que se estableza un procedemento para a retirada de velutinas, un protocolo para que os 
veciños e as veciñas o teñan claro. Hai un montón de niños, a xente chama, e non se están a retirar. 
A Policía Local deriva a Protección Civil e viceversa. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos, que Protección Civil retira niños todos os días. 
 
-Dende o mes de marzo hai solicitada unha praza de aparcamento para unha rapaza que ten unha 
minusvalía bastante considerable na rúa do Río Cádavo. Estáselle dando largas dende aquela e non 
se lle busca un sitio axeitado para deixar o seu vehículo. 
 
-Que pasa con Wifi Fene, por que non funciona?. 
 
Contéstalle a concelleira de Facenda, Rocío Aurora Bértoa Puente, que se instalaron na lexislatura do 
2007-2011 co Plan E. Revisará porqué non funciona. 
 
-De quen é a antena que hai no cemiterio?. 
 
Contéstalle a concelleira de Seguridade Cidadá, Rocío Aurora Bértoa Puente, que pensa que sabe de 
quen é, pero non o pode afirmar, polo que o consultará e lle contestará. 
 
-Roga que o informe do parque da Hortiña sexa ben explícito, que se mire ben. 
 
-Na subida ao Centro Mercantil hai unhas tapas de sumidoiro que están soltas porque Viaqua non as 
está deixando ben. Deberíase prestar atención á reposición das gomas. 
 
Contéstalle a concelleira de Seguridade Cidadá, que chamouse á Policía para facer os oportunos 
informes. Logo acudiu o encargado de Servizos (Faraldo), e dixo que non había ningún problema. 
Non obstante, se chega algunha reclamación actuarase en consecuencia. 
 
-Na baixada do pobo ata o peirao de Maniños hai varias fochas. 
 
-O parque de Barallobre, o que está no peirao, hai que darlle unha volta, as raíces das árbores están 
levantadas e os rapaces teñen problemas para xogar, incluso para pasar. 
 
-Roga que se lle achegue o informe sobre a calidade dos rebacheos. 
 
Contéstalle o concelleiros de Servizos, José Andrés Serantes Painceiras, que llo deron a él hoxe á 
tarde, e llo fará chegar. 
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A voceira do grupo Mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, fai os seguintes rogos e 
preguntas: 
 
-O traballador que manexaba a varredora quitouno a empresa, cales son os motivos?. 
 
Contéstalle o concelleiro de Servizos, José Andrés Serantes Painceiras, que non lle pode dicir, xa que 
son cuestións entre a empresa e o seu traballador. 
 
-Xa non se fan limpezas os sábados no parque?. O sábado pasado o parque de atrás do Concello tiña 
un estado lamentable. 
 
Contéstalle o concelleiros de Servizos, que sí se están a efectuar. 
 
-Reitera que a marquesiña que está onde o estanco de Sillobre ten un cristal roto dende hai polo 
menos un par de meses. 
 
-Hai un rexistro dos desbroces ou mantementos xerais do Concello?. Di que hai lugares onde non 
viron o tractor dende antes das eleccións. De feito, en algún lugar, os veciños xa limparon en 
comandita. 
 
Contéstalle o concelleiros de Servizos, que sí teñen constancia de onde está o tractor cada día. 
Daralle unha copia na Comisión. 
 
-O camiño que pasa ao lado do campo de fútbol de Sillobre, ten unha zona moi estreita na que agora 
mesmo xa non cabe nin un coche da maleza que hai. 
 
-En qué estado está o listado de locais que pediu?. 
 
Contéstalle a concelleira de Seguridade Cidadá, Rocío Aurora Bértoa, que xa está se fixo e falta 
achegarllo. 
 
-Hai data prevista para o Consello Escolar?. 
 
-Qué problema hai co semáforo do cruce de Fene porque todas as mañás non funcionan as 07.30 h e 
as veces ao mediodía?. 
 
-Pregúntalle ao alcalde se deu orde en Intervención, de se a partir de agora non sería preciso 
solicitar por escrito o listado de facturas?. 
 
Contéstalle o alcalde que sí deulle a orde a interventora, e comunicoulle que o sistema será seguir 
pedindo o listado por rexistro, que se vai facilitar, pero quere deixar constancia dos documentos que 
se leven do Concello. 
 
Toma a palabra a concelleira de Educación, Juana Barro Couto, para contestar á pregunta sobre o 
Consello Escolar, que aínda non hai data, xa que a persoa que o ten que organizar está coas 
subvencións nominativas e tan axiña como acabe poñerase como el. 
 
A continuación intervén o alcalde para dicir que tamén houbo máis dun colexio que lles pediu que se 
retrasase ata novembro. 
 
-Cantas persoas da empresa Sytgal traballaron para o Concello o 27 de xullo e cal foi o seu custo?. 
Xa o preguntou en dous Plenos e nunha Comisión. 
 
Contéstalle o concelleiros de Servizos, José Andrés Serantes Painceiras, que o encargado está de 
vacacións, pediralle a información e cando a teña, facilitaralla. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 21.18 h, 
de todo o que, como secretaria, dou fe. 
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En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria accidental Carmen López 
Villar e polo alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal.  


