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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 05.08.2021 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 10.21 h do 
05.08.2021, baixo a presidencia do alcalde Juventino José Trigo Rey, reúnese, en primeira 
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria convocada para hoxe. 
 
Asistiron os/as concelleiros/as: 
 
Gumersindo Pedro Galego Feal (incorpórase ás 10.30 h), Rocío Aurora Bértoa Puente (incorpórase ás 
10.25 h), José Andrés Serantes Painceiras (incorpórase ás 10.30 h), Juana Barro Couto, Alejandra 
Permuy Meizoso, Manuel Polo Gundín, Cristina García Moroño, Justo Martínez Ardá (abandona a 
sesión ás 11.14 h), María de los Ángeles Coira López, María del Mar Piñeiro Otero, Antón Lois Noceda 
Carballo, Ana Basoa Rioboo, Marta Pereiro Calvo e María Carmen Martínez Rodríguez 
 
Secretaria accidental: Carmen López Villar 
 
Interventora en réxime de acumulación: Lucía Varela Martínez 
 
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, da acta do Pleno ordinario do 01.07.2021 e da sesión 
extraordinaria do 22.07.2021. 
 
Ao non haber ningunha obxección, quedan aprobadas as actas do Pleno ordinario do 01.07.2021 e do 
Pleno extraordinario do 22.07.2021. 
 
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 747/2021 á 923/2021. 
 
Os/as concelleiros/as danse por informados/as. 
 
3. Dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao segundo 
trimestre do exercicio 2021, expediente 2021/G006/000207 
 
Os/as concelleiros/as danse por informados/as. 
 
4. Dación de conta da execución trimestral do segundo trimestre do exercicio 2021, 
expediente 2021/G006/000211 
 
Os/as concelleiros/as danse por informados/as. 
 
5. Aprobación, se procede, da conta xeral do exercicio 2020, expediente 
2021/G006/000141 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na sesión 
extraordinaria da Comisión Especial de Contas do 21.06.2021 por 7 votos a favor (2 do grupo 
municipal Popular, 3 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal Socialista e 1 voto do grupo 
Mixto municipal), que transcrita di: 
 
“PROPOSTA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2020 
 
Formada a Conta Xeral do Concello correspondente ao exercicio 2020 e informada favorablemente 
pola Comisión Especial de Contas en sesión celebrada o día 21 de xuño, esta foi exposta ao público 
quince días aos efectos de que durante estes os interesados puideran presentar reclamacións, 
reparos ou observacións. 
 
Tendo en conta, como consta no informe da funcionaria do rexistro, que non foron presentadas 
reclamacións, alegacións ou reparos á Conta Xeral, procede elevar ao Pleno a seguinte proposta de 
acordo: 
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ÚNICA.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Fene correspondente ao exercicio 2020 nos termos 
que constan no expediente, integrada polas contas anuais do Concello así como pola documentación 
complementaria legalmente establecida. 
 
Asinado dixitalmente en Fene polo alcalde, Juventino José Trigo Rey, na da da marxe.” 
 
Sometido o asunto a votación, foi aprobado por maioría absoluta, ao obter 11 votos a favor 
(6 do grupo municipal do BNG, 4 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto 
municipal) e 4 abstencións do grupo municipal do PP. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
ÚNICA.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Fene correspondente ao exercicio 2020 nos 
termos que constan no expediente, integrada polas contas anuais do Concello así como 
pola documentación complementaria legalmente establecida. 
 
 
6. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía para a determinación dos festivos locais 
do 2022, expediente 2021/G006/000194 
 
Consta no expediente a Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na sesión ordinaria 
da Comisión Informativa de Dinamización do Emprego, Seguridade e Participación Veciñal, do 
26.07.2021 por unanimidade dos concelleiros presentes, que transcrita di: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Asunto: DETERMINACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS DO 2022 
 
Como todos os anos, o Concello de Fene ten que determinar dous días de festa local no termo 
municipal de Fene, de carácter retribuído e non recuperable, para o vindeiro ano. 
 
Polo anterior, proponse que o Pleno do Concello de Fene ACORDE: 
 
PRIMEIRO.- Declarar como festivos locais para o ano 2022 as seguintes datas: 
 

2 DE MARZO DE 2022 Mércores de cinza 

6 DE AGOSTO DE 2022 San Salvador 

 
 
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. alcalde Juventino José Trigo Rey” 
 
Sometido o asunto a votación, foi aprobado por unanimidade dos membros presentes, ao 
obter 15 votos a favor (6 do grupo municipal do BNG, 4 do grupo municipal Socialista, 1 do 
grupo Mixto municipal e 4 do grupo municipal do PP). 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:  
 
PRIMEIRO.- Declarar como festivos locais para o ano 2022 as seguintes datas: 
 

2 DE MARZO DE 2022 Mércores de cinza 

6 DE AGOSTO DE 2022 San Salvador 

 
 
7. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal do PP en apoio da asignación de 
recursos do programa “Next Generation”, para as iniciativas ligadas ao ámbito da 
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mobilidade sostible en concellos de menos de 50.000 habitantes, expediente 
2021/G006/000205 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal Popular que foi ditaminada favorablemente na 
sesión ordinaria da Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio do 27.07.2021 
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 do grupo Mixto municipal) a seguinte moción, que transcrita di: 
 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR EN APOIO DA ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS DO PROGRAMA “NEXT GENERATION” PARA AS INICIATIVAS LIGADAS AO 
ÁMBITO DA MOBILIDADE SOSTIBLE EN CONCELLOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular do concello de Fene ao abeiro do Regulamento Orgánico 
Municipal e o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades 
Locais, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate en Pleno e instar o Goberno de España a 
corrixir o procedemento e os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda 
Urbana para a asignación dos recursos do programa “Next Generation” para as iniciativas ligadas ao 
ámbito da mobilidade sostible e permitir os investimentos na inmensa maioría dos concellos galegos, 
que teñen menos de 50.000 habitantes. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para axudar a reparar os danos económicos e sociais causados pola pandemia do coronavirus, os 
dirixentes da UE acordaron un plan de recuperación que liderará o camiño para a saída da crisis e 
sentará as bases para unha Europa moderna e máis sostible. España vai recibir 140.000 millóns de 
euros dos que 72.000 millóns van ser a fondo perdido. 
 
O Goberno Central presentou un Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia no que dous dos 
seus eixos centrais son a Transición Ecolóxica e a Cohesión Territorial e Social. 
 
A Xunta estima que para contribuír ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de oportunidades se 
debe ampliar o máximo a cobertura territorial dos investimentos destinados á recuperación fronte á 
pandemia. 
 
Galicia conta cunhas peculiaridades xeográficas e demográficas, entre as que destaca a dispersión 
territorial, que supón contar con máis da metade dos núcleos de poboación de España. Esta 
circunstancia implica unha maior necesidade de investimentos per cápita para deseñar e financiar os 
servizos públicos, incluídos os de mobilidade. E, por outra banda, está demostrado que un pequeno 
investimento no noso rural supón un enorme e importante beneficio para o conxunto do territorio e 
contribúe a fixar poboación. 
 
Tanto as entidades locais como as comunidades autónomas temos competencias moi relevantes en 
materia de mobilidade.  
 
Pese a iso, o Goberno de España resérvase a maior parte dos fondos para os investimentos en 
materias da súa competencia. En concreto, as administracións autonómicas terán unha capacidade 
de decisión sobre o 9% dos fondos, o que en Galicia se traduce nunha cantidade moi pequena, 51 M€ 
para a actividade da compoñente 1 (Plan de choque de mobilidade sustentable, segura e conectada 
en contornas urbanas e metropolitanas), que é a que concentra a maior necesidade de investimento. 
É evidente que con está contía non é posible atender a demanda da sociedade galega nin acometer 
nos termos plantexados as propostas transformadoras remitidas a través das manifestacións de 
interese para os fondos “Next Generation”. 
 
A Xunta de Galicia xa trasladou ao Goberno Central a súa preocupación pola asignación dos recursos 
do programa “Next Generation” en relación coas propostas presentadas ligadas ao ámbito da 
mobilidade sostible, a dixitalización do transporte e a comunicación. 
 
Galicia presentou de maneira xustificada e detallada a través de 4 manifestacións de interese, un 
total de 18 proxectos por un valor de 910,7 M€, dos que 12 son impulsados dende a Xunta de Galicia 
e 6 saen da iniciativa privada. 
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Os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os 
investimentos das Comunidades Autónomas e dos Concellos non son equitativos cos previstos para o 
Executivo estatal. Son moito máis restritivos en canto o obxecto e prazos, ao non permitir os 
investimentos dentro de todas as súas competencias de mobilidade e e porque, mentres o Goberno 
de España ten ata o ano 2026 para a execución deses fondos, o prazo fixado para os Concellos e 
para as Comunidades é o 2024, algo especialmente relevante se se ten en conta que moitos dos 
proxectos precisarían autorizacións sectoriais. 
 
Na derradeira Conferencia Sectorial de Transportes, o Ministerio trasladou ás Comunidades 
Autónomas que os fondos europeos para a mellora da mobilidade e a dixitalización do transporte 
deben ser investidos en núcleos de poboación de máis de 50.000 habitantes. Así se confirmou tamén 
na reunión bilateral entre o Ministerio e a Xunta de Galicia, na que se abordou a asignación dos 
fondos á nosa Comunidade. 
 
É evidente que este criterio de distribución deixa á marxe do financiamento europeo extraordinario 
ao 97,8% dos concellos galegos. Deixar fóra da posibilidade de formular proxectos transformadores a 
maior parte do territorio galego non parece xusto nin coherente dende o punto de vista do reto 
demográfico nin dende o punto de vista ambiental. 
 
Dado o restrinxido do financiamento para os Concellos e para a Comunidade Autónoma de Galicia 
cremos tamén preciso coñecer os proxectos a executar no territorio por parte da Administración 
Xeral do Estado para poder coordinar e potenciar as ditas actuacións. É esta unha cuestión moi 
relevante, xa que nos medios de comunicación se foron anunciado actuacións estatais en Galicia que 
parecen non ter moita coherencia cos obxectivos dos fondos Next Generation. 
 
Dado que non se produciu ata o momento un cambio de postura no reparto de fondos por parte do 
Ministerio de Transportes é urxente solicitar unha reorientación e flexibilización dos fondos europeos 
na procura dunha maior equidade e equilibrio territorial. 
 
Por todo o exposto, solicítase do Pleno do Concello de Fene a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
1.- Facer chegar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a disconformidade e o 
malestar do Concello de Fene por quedar fóra do reparto de fondos europeos NEXT GENERATION no 
ámbito da mobilidade sostible. 
 
2.- Rexeitar os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para o 
reparto dos fondos entre a Administración autonómica e os Concellos de Galicia, por non ser 
equitativo cos fondos que se reserva o Goberno de España, e porque os criterios fixados polo propio 
Ministerio supoñen privar aos concellos con poboación inferior a 50.000 persoas de poder recibir 
investimentos con cargo a estes fondos europeos, excluíndo así ao 97,8% dos concellos galegos. 
 
3.- Requirir ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que informe á Xunta de 
Galicia e aos Concellos dos proxectos que vai executar no seu territorio para poder coordinar e 
potenciar as ditas actuacións e a súa coherencia cos fondos Next Generation. 
 
4.- Instar ao Goberno de España, e nomeadamente ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e 
Axenda Urbana, a negociar coa Xunta de Galicia e cos Concellos unha reorientación e flexibilización 
dos criterios de reparto e dos prazos para a execución dos fondos europeos Next Generation, que 
permita o acceso aos mesmos en igualdade de condicións, ampliar ao máximo a cobertura territorial 
dos investimentos, dirixindo tamén cara aos concellos máis pequenos estes fondos destinados á 
recuperación e á reconstrución fronte á pandemia, para afondar na igualdade de oportunidades e 
avanzar na loita contra o despoboamento.” 
 
Os/as voceiros/as do grupo municipal do BNG, do grupo municipal Socialista e do grupo Mixto 
municipal propoñen a retirada da moción para que prospere outra consensuada entre todos os 
grupos da Corporación. 
 
A proposta de retirada é rexeitada polo grupo propoñente. 
 
Sometido o asunto a votación, foi rexeitado ao obter 4 votos a favor  do grupo municipal 
do PP e 11 votos en contra (6 do grupo municipal do BNG, 4 do grupo municipal Socialista 
e 1 do grupo Mixto municipal). 
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8. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal do PP en apoio do Xacobeo 21-
22, expediente 2021/G006/000204 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal Popular que foi ditaminada favorablemente na 
sesión ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Social e Transparencia na súa sesión 
ordinaria do 27.07.2021 por 2 votos a favor do grupo municipal do PP e 4 abstencións (2 do grupo 
municipal do BNG, 1 do grupo municipal do PSOE e 1 do grupo Mixto), que transcrita di: 
 
“Moción do Grupo Municipal Popular en apoio do Xacobeo 21-22 
 
O Grupo Municipal Popular no Concello de Fene de acordo co disposto no Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais desexa elevar ao Pleno a 
seguinte Proposta de MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O Camiño de Santiago non só foi a ruta de peregrinación máis importante da Europa medieval, senón 
tamén unha importante vía comercial e de desenvolvemento cultural, artístico, social e económico do 
que se beneficiaron todas as localidades pola que discorrían as súas rutas. 
 
A súa importancia ao longo da historia está recoñecida en distincións como Itinerario Cultural 
Europeo (Consello de Europa 1987), Patrimonio da Humanidade (Unesco, 1993, 1998 e 2015) ou 
Premio Príncipe de Asturias da Concordia (Fundación Príncipe de Asturias, 2004) 
 
Desde a súa orixe, milleiros de persoas de calquera clase e condición peregrinaron a Compostela. Ao 
longo destes séculos pasou por momentos de esplendor e de decadencia, pero dende a promoción e 
recuperación que se fixo desde o Plan Xacobeo 1993, impulsado polo goberno de Manuel Fraga, está 
vivindo unha das súas etapas de esplendor. Boa proba delo son máis de 301.000 peregrinos do ano 
2017, os 327.000 de 2018 ou os case 350.000 de 2019. 
 
Todos estes peregrinos e os millóns de turistas que cada ano se acercan a Galicia, sempre atoparon 
en nós a un pobo acolledor, respectuoso e agradecido cos seus visitantes. 
 
As diversas rutas do Camiño de Santiago teñen un impacto directo nos sectores do aloxamento, da 
alimentación e da restauración, pero tamén producen un elevado impacto indirecto positivo noutros 
sectores económicos; así mesmo, favorecen o equilibrio territorial e son o mellor mecanismo de 
promoción internacional da marca Galicia. 
 
Por todo isto, non se comprende que a organización xuvenil do BNG, “Galiza Nova”, presentase o 
pasado 1 de xullo unha campaña co lema “Rachemos co Xacobeo”, baseada nunhas presuntas 
consecuencias negativas que o Xacobeo estarían a producir na xuventude e -según eles- por 
converter a Galicia “nun sector terciario xigante e cun emprego altamente precario”. Ao día seguinte 
aínda que retiraron a imaxe e o lema desa campaña, reafirmáronse nas denuncias desta campaña. 
 
A “turismofobia” é un fenómeno que entre todos temos que desterrar. Ademais, Galicia conta cun 
modelo turístico seguro, respectuoso, de calidade e que aporta tranquilidade a quen nos visita. 
 
Así mesmo, o Camiño de Santiago, como fenómeno de transcendencia internacional, debería unirnos 
a todos. Porén, un feito tan sinxelo, pero así mesmo tan necesario e agradecido polos peregrinos, 
como é a sinalización do Camiño, é aproveitado polo alcalde de Vigo para confrontar coa Xunta de 
Galicia. Négase a outorgar a autorización municipal a sinalización homologada do Camiño. Tiveron 
que ser os propios locais de hostalería de Vigo os que se prestasen a colaborar cos peregrinos que 
atravesan a cidade e que precisan de orientación, así como da confianza e tranquilidade que lle da 
seguir o itinerario correcto. 
 
Tras máis dun ano de pandemia, moitos sectores económicos do noso concello confían na 
reactivación que o turismo pode propiciar e, en especial, no impacto da dobre celebración do 
Xacobeo 21-22, que transcende a propia cidade de Santiago de Compostela e a dos concellos polos 
que discorren todas as rutas do Camiño. Nesta tarefa 
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Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Fene, presenta 
a seguinte  PROPOSTA DE ACORDOS 
 

1. O concello de Fene insta á Xunta de Galicia a que desenvolva unha programación extensa e 
descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, 
promovendo actividades ao longo de todo o territorio da nosa comunidade, dinamizando o 
tecido cultural e turistico local e xerando riqueza e emprego nos concellos de Galicia. 
 

2. O concello de Fene manifesta o seu apoio a celebración dos anos Xacobeos 21-22, en canto 
vehículos de proxección exterior de Galicia, e recoñece os valores de hospitalidade, 
convivencia, afán de superación e solidariedade do Camiño de Santiago. 
 

3. O concello de Fene rexeita calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno Xacobeo ou de 
desconsideración aos peregrinos. 

 
 
En Fene, a 15 de xullo de 2021 
 
A voceira do grupo municipal do partido popular 
 
Bertoa Puente, Rocio Aurora. “ 
 
 
A voceira do grupo municipal Socialista, María del Mar Piñeiro Otero, presenta de viva voz unha 
emenda para modificar a parte resolutiva da Moción, engadindo un punto, que copiado dixera: 
 
“O Concello de Fene insta á Xunta de Galicia a que se destinen fondos para a rehabilitación da Casa 
de Cela para destinalo a albergue e que refagan as condicións das novas bases de adxudicación de 
inversións no Camiño De Santiago en tramos urbanos para a facelo máis inclusivo e accesible” 
 
O concelleiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, presenta de viva voz unha emenda 
para a retirada do parágrafo da Exposición de Motivos que fai referencia á organización xuvenil do 
BNG “Galiza Nova”. 
 
As anteriores emendas son rexeitadas polo grupo propoñente. 
 
Sometido o asunto a votación, foi aprobado por maioría simple ao obter 4 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:  
 

1. O concello de Fene insta á Xunta de Galicia a que desenvolva unha programación 
extensa e descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este 
Xacobeo bianual, promovendo actividades ao longo de todo o territorio da nosa 
comunidade, dinamizando o tecido cultural e turistico local e xerando riqueza e 
emprego nos concellos de Galicia. 
 

2. O concello de Fene manifesta o seu apoio a celebración dos anos Xacobeos 21-22, 
en canto vehículos de proxección exterior de Galicia, e recoñece os valores de 
hospitalidade, convivencia, afán de superación e solidariedade do Camiño de 
Santiago. 
 

3. O concello de Fene rexeita calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno Xacobeo 
ou de desconsideración aos peregrinos. 
 

 
9. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal Socialista en relación a atención 
asistencial presencial nos centros de atención primaria, expediente 2021/G006/000212 
 
Consta no expediente a Moción do grupo municipal Socialista que foi ditaminada favorablemente na 
sesión ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Social e Transparencia do 22.07.2021 por 
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1 voto a favor do grupo municipal do PSOE e 5 abstencións (2 do grupo municipal do BNG, 1 do 
grupo mixto e 2 do grupo municipal do PP), que transcrita di: 
 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE FENE, A ATENCIÓN ASISTENCIAL PRESENCIAL 
NOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA A SÚA CONSIDERACIÓN, DEBATE E POSTERIOR 
APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DE FENE 
 
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, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN, os 
efectos do seu debate e votación 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A xestión da sanidade pública xa non gozaba de boa saúde antes da pandemia. Despois de máis dun 
ano de pandemia podemos presumir do noso sistema sanitario so grazas ao traballo impagable e 
incansable dos seus e das súas profesionais en canto á atención hospitalaria. 
 
Do mesmo xeito, a Atención Primaria contaba xa cunha situación tamén moi deficiente sendo 
obxecto de debate e de queixas continuadas por parte de colectivos de profesionais e usuarios do 
sistema sanitario de Galicia nos últimos tempos antes da pandemia. 
 
Dende marzo de 2020 a situación de xestión agravouse exponencialmente, xa que se tiveron que 
suspender consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas que non fixeron máis que 
incrementar unha xa dilatada lista de agarda no noso sistema sanitario. 
 
A falta de profesionais, a escasa organización dos centros, a ausencia da atención primaria nos 
órganos de dirección, a falla de coordinación entre a dirección do sistema sanitario e os e as 
profesionais, etc. fixo que a pandemia intensificara estes problemas e fíxoos de necesaria e urxente 
resolución. 
 
As barreiras actuais de acceso aos Centros de Saúde de atención primaria, as dificultades mesmo 
para comunicarse cos profesionais destes centros e o difícil acceso ás especialidades hospitalarias 
afecta á saúde da poboación e xera un malestar tanto no persoal sanitario como a nivel social. A 
maiores esta situación provoca unha maior utilización da sanidade privada o que significa, sen dúbida 
algunha, unha desigualdade no acceso á atención sanitaria. 
 
A modificación da Lei de Saúde de Galicia, ante a que xa pesa un recurso de anticonstitucionalidade 
por entender que se introducen restricións e limitacións aos dereitos fundamentais (que so poden ser 
ditados pola lexislación estatal) é a mostra da intención do goberno galego de sobrepoñer o recorte 
dereitos fundamentais por encima da tarefa de realizar unha planificación adecuada para saír da crise 
sanitaria actual. É a mostra de que o goberno galego, unha vez máis, pretende lexislar aquelo 
 

que non lle corresponde e deixa valeiras as responsabilidades de xestión que si son da 
súa competencia. 
 

PROPOSTA. 
 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Fene somete a votación a 
seguinte 
 

MOCIÓN 
 

para ser aprobada en Pleno para que, se inste a Xunta de Galiza a: 
 

1. Elaborar un Plan urxente para a Recuperación do Sistema Sanitario Público de Galicia que 
permita a redución nos atrasos na atención especializada (consultas, probas diagnósticas e 
cirurxías) atrasos incrementados polas cancelacións derivadas da pandemia. 

 



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

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

 

Dilixencia: acta aprobada na sesión ordinaria do 02.09.2021 
A secretaria  

Estefanía Manteiga Lamas 

8 de 8 

2. Reabrir de forma inmediata os centros de atención primaria para consultas e atención aos 
doentes limitando as consultas telefónicas aos trámites para os que foron creados e que non 
precisen da consulta do persoal profesional médico. 
 

3. Modificar os orzamentos da Comunidade autónoma para incrementar o número de 
profesionais sanitarios así como dotar de estabilidade laboral aos mesmos, poñendo fin á 
elevada precariedade existente no sistema sanitario galego. 

 
En Fene a 21 de marzo de 2021 
Asinado: 
María del Mar Piñeiro Otero 
Voceira do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE” 
 
Sometido o asunto a votación, foi aprobado por maioría absoluta ao obter 11 votos a favor 
(6 do grupo municipal do BNG, 4 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo Mixto 
municipal) e 4 abstencións do grupo municipal do PP. 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:  
 

1. Elaborar un Plan urxente para a Recuperación do Sistema Sanitario Público de 
Galicia que permita a redución nos atrasos na atención especializada (consultas, 
probas diagnósticas e cirurxías) atrasos incrementados polas cancelacións 
derivadas da pandemia. 
 

2. Reabrir de forma inmediata os centros de atención primaria para consultas e 
atención aos doentes limitando as consultas telefónicas aos trámites para os que 
foron creados e que non precisen da consulta do persoal profesional médico. 
 

3. Modificar os orzamentos da Comunidade autónoma para incrementar o número de 
profesionais sanitarios así como dotar de estabilidade laboral aos mesmos, 
poñendo fin á elevada precariedade existente no sistema sanitario galego. 

 
 
10. Mocións urxentes 
 
Non se presenta ningunha. 
 
 
11. Rogos e preguntas 
 
 
As intervencións dos membros da Corporación desta acta recóllense fidedignamente no arquivo 
dixital que contén o vídeo e audio desta sesión e que ten a seguinte pegada dixital 
 
6f37c88f77cb2d5384316121a1d95621e0644affc8550e4a6e01d694ae9ab513 
265f9a8efb644f317d05467f90a6fdb3560747d220fba3f79d74263584f4d409 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 11.49 h, 
de todo o que, como secretaria accidental, dou fe. 
 
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria accidental Carmen López 
Villar e polo alcalde Juventino José Trigo Rey. 
 


