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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 3 DE
AGOSTO  DE 2006.-

Presidente:

Sr. Alcalde-Presidente
D. Xosé María Rivera Arnoso.

Asistentes:

D. Xosé María Permuy Martínez.
D. Andrés González Vizoso.
Dª Alicia Martínez González.
D. Xosé Anxo González Tomé.
D. Manuel V. Pico Sanmartín.
Dª Rita María Couto Seijido.
D. Jorge Luis Yáñez Fernández.
D. Manuel Angel Rodríguez Carballeira.
D. José Iván Puentes Rivera.
Dª Carmen Goti Ramil.(quen se incor-
pora á sesión no momento que se ex
plica na presente acta).
D. Carlos García Bermúdez.
Dª Purificación Rodríguez Rico.
Dª Isabel Blanco Pico.
Dª Amalia Malvar Fernández.
Dª Mª Pilar Fornos Corral.
D. Manuel Sánchez Martínez.

Interventora :

Dª Águeda Bello Valdés.

Secretaria:

Dª Pilar María Pastor Novo, Secretaria
do Concello de Fene.

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do
Concello de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito
horas do día tres de Agosto de dous mil seis, reúnese,
en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao
obxecto de celebrar sesión ordinaria, baixo a
Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Xosé María
Rivera Arnoso, e coa asistencia dos/as
Concelleiros/as Don Xosé María Permuy Martínez,
Don Andrés González Vizoso, Dona Alicia Martínez
González, Don Xosé Anxo González Tomé, Don
Manuel V. Pico Sanmartín, Dona Rita María Couto
Seijido, Don Jorge Luis Yáñez Fernández, Don
Manuel Angel Rodríguez Carballeira, Don José Iván
Puentes Rivera, (quen se incorpora á sesión no
momento que se expresa na presente acta), Dona
Carmen Goti Ramil, Don Carlos García Bermúdez,
Dona Purificación Rodríguez Rico, Dona Isabel Blanco
Pico, Dona Amalia Malvar Fernández, Dona Mª Pilar
Fornos Corral e Don Manuel Sánchez Martínez.

Asiste á sesión, a interventora Dª Agueda Bello
Valdés, e actúa como secretaria Dona Pilar María
Pastor Novo,  secretaria do Concello, que da fe do
acto.

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

1º.- PROPOSTA DE NOVOS HORARIOS DA CASA DA CULTURA, BIBLIOTECA
MUNICIPAL E MUSEO DO HUMOR.-

Dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e Protección
Civil de data 20 de xullo de 2006 que transcrito di:



UNIDADE: SECRETARIA/P/A
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000010

2

“Asunto: PROPOSTA DE NOVOS HORARIOS DA CASA DA CULTURA, BIBLIOTECA MU-
NICIPAL E MUSEO DO HUMOR.

A Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil en sesión
celebrada o día 20 de xullo de 2006 adoptóu, en relación ao asunto do epígrafe o seguinte
acordo que transcrito di:

“Dase conta do informe de data 6/06/06 sobre os novos horarios da Casa da Cultura, Biblioteca
Municipal e Museo do Humor emitido polo xestor de actividades culturais, deportivas,
educativas e de normalización lingüística, así como do informe proposta realizada polo referido
xestor que obra no expediente e que transcrito di:

“INFORME-PROPOSTA

1. Examinada a proposta de novos horarios da Casa da Cultura, Biblioteca Municipal e Museo
do Humor informo que:

• estes novos horarios dan resposta ás necesidades de programación do
Departamento de Cultura e Deportes e ás demandas dos usuarios potencias
destes servizos.

2. Propoño que:
• Estes horarios entren en vigor a partir do 1 de outubro, coincidindo coa

programación de outono-inverno.
• Se proceda á edificación de folletos e calendarios de 2007 cos horarios de apertura

ao público da instalación.
• Se envíe información destes horarios a centros de ensino e movemento asociativo.”

Ábrese o debate (.../...)

Rematado o debate, polo Sr. Presidente sométese a votación ordinaria co seguinte resultado:

Votos a favor: tres (3) dos/as señores/as González Vizoso, González Tomé e Martínez
González.
Votos en contra: un (1) da señora Blanco Pico.
Abstencións: dúas (2) dos/as señores/as Goti Ramil e Sánchez Martínez.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o informe-proposta de novos horarios da
Casa da Cultura, Biblioteca Municipal e Museo do Humor que se relacionan de seguido:

Conserxe da Casa da Cultura

HORARIO DE INVERNO

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9:30-13:00 h 9:30-13:00 h 10-13 h (2

ao mes)
Tarde 16-22:00 h 16-22:00 h 16:00-

22:00 h
16:00-
22:00 h

16:00-
22:00 h
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HORARIO DE VERÁN (xuño)

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 11-14:30 h 8-14:30 h 11-14:30 11-14:30 h 8-14:30
Tarde 17-21:30 17-21:30 17-21:301

HORARIO DE VERÁN (xullo e agosto)

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 8-14:30 h 8-14:30 h 8-14:30 8-14:30 h 8-14:30

HORARIO DE VERÁN (SETEMBRO)

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9-14:30 h 9-14:30 h 9-14:30 9-14:30 h 9-14:30
Tarde 17:21:30 h 17-21:30 h2

HORARIO DE VACACIÓNS ESCOLARES (NADAL, ENTROIDO E SEMANA SANTA)

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 8-14:30 h 8-14:30 h 8-14:30 8-14:30 h 8-14:30

Bibliotecaria municipal

HORARIO DE INVERNO

Interno

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9:30-13:30 h 10-13 h
Tarde 16-21:30 h 15:30-22:00 h 15:30-22:00 h15:30-22:00 h15:30-22:00 h

Apertura ao público

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 10-13 h

1 Os 3 días de tarde só serán durante a primeira quincena de xuño (logo quedan en 2) e, polo mesmo
motivo, facer tamén 15 días de tarde na primeira quincena de setembro, na segunda tamén pasan a 1
2 Consonte co exposto para o mes de xuño, só a primeira quincena
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Tarde 16-21:15 16-21:15 h 16-21:15 16-21:15 16-21:15

HORARIO DE VERÁN (xuño)

Interno

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 11-14:30 h 8-14:30 h 11-14:30 11-14:30 h 8-14:30

Apertura ao público

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 11:15-14:15 h 11-14:15 h 11:15-14:15 h11:15-14:15 h10-14:5 h
Tarde 17-21:30 17-21:30 17-21:303

HORARIO DE VERÁN (xullo e agosto)

Interno

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 8-14:30 h 8-14:30 h 8-14:30 8-14:30 h 8-14:30

Apertura ao público

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá4 11-14:15 h 11-14:15 h 11-14:15 h 11-14:5 h 11-14:15 h

HORARIO DE VERÁN (SETEMBRO)

Interno

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9-14:30 h 9-14:30 h 9-14:30 9-14:30 h 9-14:30
Tarde

Apertura ao público

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 10-14:15 h 10-14:15 h 10-14:5 h 10-14:5 h 10-14:5 h
Tarde 17:21:30 h 17-21:30 h5

3 Fíxanse 3 días en horario de tarde porque en xuño hai estudantes que aínda están en exames. Para
compaxinar a atención a este sector coa demandada bibliotecaria, os 3 días de tarde só serán durante a
primeira quincena de xuño (logo quedan en 2) e, polo mesmo motivo, facer tamén 15 días de tarde na
primeira quincena de setembro
4 Unifícase hora de apertura co mes de xuño e setembro para non crear máis confusión nos usuarios e
usuarias.
5 Consonte co exposto para o mes de xuño, só a primeira quincena
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HORARIO DE VACACIÓNS ESCOLARES (NADAL, ENTROIDO E SEMANA SANTA)

Interno

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 8-14:30 h 8-14:30 h 8-14:30 8-14:30 h 8-14:30

Apertura ao público

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 10-14:15 h 10-14:15 h 10-14:5 h 10-14:5 h 10-14:5 h

CÓMPUTO ANUAL: 1.532,6 h/ano. As e 13,4 horas restantes hanse repartir ao longo do ano
en actividades extraordinarias previa conformidade do Xestor de actividades culturais,
deportivas, educativas e de normalización lingüística. No caso de non realizar estas horas,
hanse acumular á xornada ordinaria do primeiro semestre do ano seguinte.

Xestor do Museo do Humor

HORARIO DE INVERNO

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h
Tarde 17-21 : 17-21

HORARIO DE VERÁN (de xuño a setembro)

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h
Tarde 19-21 h

HORARIO DE VERÁN (setembro)

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h
Tarde 19-21 h

HORARIO DE VACACIÓNS ESCOLARES (NADAL, ENTROIDO E SEMANA SANTA)

 Luns Martes Mérc. Xoves Venres Sábados
Mañá 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h 9:30-14 h

CÓMPUTO ANUAL: 1.118,1 h/ano. As e 427,9 horas restantes hanse repartir ao longo do ano,
previa conformidade do Xestor de actividades culturais, deportivas, educativas e de
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normalización lingüística, xestións, representación, a atención de visitas programadas e
actividades extraordinarias do Museo a realizar fóra dos horarios establecidos.. No caso de non
realizar estas horas, hanse acumular á xornada ordinaria do primeiro semestre do ano
seguinte.

FUNDAMENTOS LEGAIS

1. Acordo regulador das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Fene.”

Consta no expediente Nota Informativa de Secretaría 11/2006 de data 2 de agosto de 2006 que
transcrita di o seguinte:

“NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA                                  11/2006.

 Téndose incluído na Orde do día da sesión ordinaria a celebrar polo Pleno da Corporación o
día 3 de agosto de 2006 asunto relativo a proposta de novos horarios da Casa da  Cultura,
Biblioteca municipal e museo do humor, por esta Secretaría fánse as seguintes observacións:

 Documentación examinada:

- Acordo da comisión Informativa de Organización, Táfico, persoal e Protección cicil de data
20 de xullo de 2006.

- Informe sobre os novos horarios da Casa da Cultura, biblioteca municipal e Museo do
humor.

Polo  que respecta a xornada de traballo, tal e como se puso de manifesto pola que subscribe
na reunión da Mesa negociadora celebrada o día 8 de xuño de 2006 ,  tal e como dispón o
artigo 94 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a xornada de
traballo dos funcionarios da Administración local será, en cómputo anual a mesma que se fixe
para os funcionarios da Administración Civil do Estado , que está establecida en 37,5 horas
semanais, polo que non pode reducirse a  través de negociación este número de horas, nin
sequera mínimamente, pois como sinala a sentenza do Tribunal Supermo de 7 de abril de 1995
“ se trata aquí de una imposición legal que exige la misma jornada y no una mera
aproximación”, e a sentnza do tribunal Supremo de 20 de febreiro de 1996 sinala que “ el
mandato expreso de una norma con rango de Lei no puede desconocerse o modificarse en
virtud de una negociación colectiva, pues además de infringir aquel precepto legal al fijarse
para los funcionarios de la Administración local una jornada laboral distinta de la de los
funcionarios de la Administración del estado, podría dar lugar a una multiplicidad de jornadas
laborales distinitas de las entidades  locales”; e a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Andalucía, Málaga de data 31 de marzo de 2004 sinala no seu fundamento de dereito quinto
que “ ....Por tanto, el establecimiento   de la jornada semanal en 35 horas, al contravenir tal
precepto por cuanto la  jornada semanal de trabajo quedó fijada en resolución de la Secretaría
de estado para la Administración pública de 27 de abril de 1995 en 37 horas e 30 minutos,
resulta contraria a Derecho”. Polo tanto, en atención ao exposto, infórmase que a xornada
semanal de 35 horas establecida no Acordo regulador das condicións de trabllo do persoal ao
servizo do concello de fene  infrinxe o establecido con carácter preceptivo polo artigo 94 da
devandita lei 7/1985, de 2 de abril, norma que non está suxeita a negociación colectiva dado o
seu carácter imperativo, polo que é contraria a dereito.

 É o que expoño nesta nota informativa rectificada que ocupa dúas (2) páxinas e que se
incorporará ao expediente adminsitrativo. A presente nota é o resultado da análise dos



UNIDADE: SECRETARIA/P/A
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000010

7

documentos examinadose e non abrangue aspectos que, pola súa natureza, e polo escaso
tempo hábil con que se contóu para o exame  requiren un exame máis coidado do expediente,
polo que as  observacións feitas poden ser ulteriormente ampliadas nun informe emitido de
acordo có que dispón a normativa de aplicación. “

Aberto o debate,  pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso quen, unha vez concedido,
manifesta que basicamente o que se pretende é adaptar os horarios da casa da cultura, en
concreto de tres persoas que é o conserxe, a bibliotecaria e o director do museo do humor ante
novas situacións que se dan na casa da cultura, que aprobouse un regulamento interno de
funcionamento de edificios públicos e houbo que desenvolvelo e aplicalo a cada un destes
funcionarios, que a negociación foi lenta, dificultosa, pero cre que ao final resultou un horario o
mais consensuado posible case no cento por cento, que se fixo individualmente con cada un
deles aínda que houbo que coordinar ás tres persoas e houbo momentos que se bloqueou a
negociación e votaron man do presidente da xunta de persoal que facilitou nese momento o
desbloqueo, e que o que se pretende é que entre en vixencia xa o primeiro de outubro co
funcionamento do novo curso cultural da casa da cultura.

(Incorpórase á sesión a Concelleira Sra. Dª Carmen Goti Ramil).

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido manifesta
que como o grupo socialista non foi invitado á negociación non poden ter esa visión real que
ten o grupo de goberno e polo tanto como xa o expuxeron na comisión, e como esto é así e
ademais xurdiron unha serie de conflictos vencellados a estes horarios, a postura do grupo
socialista vai ser a mesma que se mantivo na comisión que foi a abstención neste punto.

Acto seguido pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta
que dende o grupo popular como xa o comunicaron na comisión, non entenden nin teñen
coñecemento a qué se debe este novo reaxuste horario porque faise alusión ao novo curso
escolar pero non saben cales son as motivacións nin como se vai a plantexar estes novos
horarios e por qué hai que cambialos. Continúa a Sra. Blanco Pico manifestando que non están
de acordo e xa o dixeron no seu momento, polos horarios presentados por diversos motivos,
que non entenden que os horarios non sexan coincidentes, polo menos os de apertura ao
público da xente que está a traballar na casa da cultura e da xente que ten o deber e a obriga
de velar pola seguridade e apertura dese centro, que entenden que cando un centro está
aberto ao público debe haber un conserxe encargado da vixiancia e mantemento do centro e
non é así, tampouco están de acordo en que un determinado traballador teña que facer tódolos
sábados, cando o resto dos compañeiros non fan todos os sábados, algúns incluso ningún,
cando hai algúns deses traballadores que teñen un cómputo de horas anuais de 1118 con
respecto a outros que teñen 1536, é dicir, que ningún deles cumpre o horario regulamentario
porque non fan as horas que lles corresponden e, aparte de todo isto eles tampouco poden
estar de acordo porque a xunta de persoal na reunión que tiveron desta comisión tamén
dixeron que eles non estaban de acordo, que tampouco eles participaron na negociación
destes horarios o mesmo que eles, foi unha negociación que se levou entre os traballadores e
o grupo de goberno, polo tanto o partido popular non pode estar de acordo con estes horarios.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez que, unha vez concedido
manifesta que van manter a mesma posición que mantiveron na comisión que era a
abstención, igual que explicaron alí, os horarios, hai un que é difícil compaxinalo que é o da
bibliotecaria, é verdade que traballa tódolos sábados, nas bases da convocatoria cando entrou
seguramente que serían nese sentido igual que lles pasa a outros traballadores como pode ser
o exemplo dos gardas que veñen cando teñen que vir, festivos ou incluso festas tan
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importantes como poden ser noite boa e aninovo. Continúa o Sr. Sánchez Martínez e manifesta
que os outros horarios serían asumibles,  que como dixo o partido popular que o representante
dos traballadores segundo manifestaron alí parece ser que estivo un deles soamente a título
particular, e o que non hai dúbida é que no tema da biblioteca é difícil compaxinar os intereses
dos traballadores, os dos usuarios, e no caso de empresas pequenas como é este caso, non é
unha solución nada fácil, que se tiveran unha solución que se puidera mellorar e ser viable a
propoñerían neste momento, pero non están en condicións de propoñelas neste momento.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso quen, unha vez concedido manifesta
que na negociación partiron duns principios que eles consideran irrenunciables, primeiro o
principal é que hai unha plantilla determinada, polo tanto non hai ningunha ampliación de
plantilla, segundo que a biblioteca ten que estar aberta os sábados, que o museo do humor ten
que estar aberto polas mañás e polas tardes, que o conserxe ten que adaptarse a un horario
ata as 10 da noite e que a bibliotecaria terá que vir algún día pola mañá por si hai necesidades
escolares, eses foron os principios que eles consideraron irrenunciables, en base a eses
principios se entra nunha negociación e o resultado da negociación é esta. Continúa o Sr.
González Vizoso manifestando que está ben dicir que a bibliotecaria traballa tódolos sábados,
por certo que cando optou á praza de bibliotecaria tiña ese horario, que a proposta para
resolver o horario da bibliotecaria facendo un sábado si e outro non supón contratar mais
persoal, entón que se faga unha proposta de contratación de persoal e se ampliamos a plantilla
de persoal ó mellor se lle da solución a esta persoa. Os horarios todos se manteñen co mesmo
cómputo anual de horas, os tres, tanto conserxe, bibliotecaria e director do museo, o que pasa
é que mentres o director do museo ten unha serie de horas que non están comprometidas co
horario diario por razóns de xestión, é unha persoa que ten que facer de imaxe, de logotipo do
museo, ten que facer de administrativo é unha función polivalente, e ten que facer a función
tamén moitas veces de xestor cara a fóra polo tanto ten que ter esta dispoñibilidade. En canto
ao conserxe non entraba nesto e en canto á bibliotecaria cre que hai unha diferencia moi
pequena de horas e que por suposto esas horas terá que facelas cando se lle faga o cómputo
anual. Que eles fan unha proposta que consideran consensuada case no cento por cento e
contra esta hai que facer outras propostas, non lle vale que non a isto, pero que fagan unha
contraproposta porque esas negativas conlevan precisamente unha ampliación de plantilla,
entón que se diga ampliación de plantilla, eles xa dixeron que había uns principios que
consideraban irrenunciables e tratan ao máximo de converxer os intereses públicos e sociais
dun servizo público como é a casa da cultura cos intereses particulares e laborais dunhas
persoas nese sentido, e parécelle que é o mellor posible.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta que
quere puntualizar  no tema das razóns do servizo no tema de persoal, que loxicamente, hai que
adaptarse co persoal que hai porque dende sempre viñeron denunciando que o Concello de
Fene non está para contratar máis persoal,  pero iso non significa que eles non teñan outra
proposta, ou que non teñan alternativas como din sempre, eles entenden que a biblioteca ten
que estar aberta o maior tempo posible, sempre cando sexa utilizable, que tampouco hai
ningún tipo de estudio que informe se a biblioteca se utiliza tódolos sábados pola mañá, a día
de hoxe non saben as persoas que entran nesa biblioteca, como tampouco coñecen cales son
as persoas que entran no museo do humor, loxicamente os días que non son laborais a xente
terá mais dispoñibilidade para poder ir tanto ao museo como á biblioteca, sen embargo o
museo está pechado e o museo non ten horario de tarde mais ca dous días á semana, cando a
biblioteca si; que é moi complicado que unha biblioteca estea aberta cando hai unha soa
persoa que está atendendo ese local e non hai un conserxe encargado de supervisar a xente
que sube e baixa e transita por eses locais, entón a súa proposta é que se o centro está aberto
ao público, loxicamente terá que haber unha persoa responsable da seguridade e de atender
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ese centro, porque á bibliotecaria non lle corresponde abrir e pechar e estar pendente do que
pasa nese centro. Remata a Sra. Blanco Pico a súa intervención dicindo que  cré que non é un
horario axeitado ás necesidades desa Casa da Cultura.

Rematado o debate Polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil de data 20 de Xullo
de 2006,  obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor sete (7), dos/as señores/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín e Couto Seijido.
Votos en contra catro (4), dos/as señores/as Rodríguez Rico, Blanco Pico, Fornos Corral e
Malvar Fernández.
Abstencións seis (6), dos/as señores/as  Yáñez Fernández, Rodríguez Carballeira, Puentes
Rivera, Goti Ramil, García Bermúdez e Sánchez Martínez.

2º.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o anterior Pleno Ordinario e
comprendidas entre os números 566 do 3 de Xullo de 2006 e a número 703 de 31 de Xullo  de
2006, significando que segundo dilixencia extendida pola Secretaria accidental de data  por
terse producido un erro na numeración, non existe a Resolución nº 601.

3º.- MOCIÓNS URXENTES.-

De seguido, o Sr. Alcalde manifesta que ten unha moción con carácter de urxencia que quere
se trate neste Pleno, que pasa a dar lectura e que transcrita di:

“MOCIÓN

O Pleno do Concello de Fene quer condenar con toda firmeza a campaña militar lanzada polo
Estado de Israel contra o pobo palestino e contra o Líbano, campaña que non sería posíbel se
non contase coa complicidade dos Estados Unidos e a incomprensíbel parálise e inacción da
Unión Europea.

O Pleno do Concello de Fene condena con idéntica firmeza, viñeren de onde viñeren, todos os
atentados contra os dereitos humanos que se están a producir en Oriente próximo, e
nomeadamente os bombardeamentos sobre a poboación civil, no Líbano, iniciada fai uns días
non fai máis que acrecentar o pánico desa poboación, que tamén é a nosa, e aumentar o
número de falecidos, que xa ascende a máis de 800. Víctimas inocentes nunha guerra sen
sentido que os seus dirixentes anuncian se prolongará por mais semanas.

Sen dúbida a situación reinante nos territorios ocupados en Palestina é de extrema gravidade,
as previsións da catástrofe humana que se está a producir é dunhas dimensións esaxeradas
que non poden deixar impasible a ninguén de nós, sexamos dun ou doutro país.

Polo que consideramos que a solución ó conflicto pasa precisamente polo restablecemento da
legalidade internacional e polo efectivo cumprimento das resolucións do consello de Seguranza
de nacións Unidas, tanto a resolución 1397 de 12 de Marzo de 2002 en que se autoriza a
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creación dun Estado palestino viábel como a resolución 242 de 22 de Novembro  de 1967 en
que se ordena a Israel que abandone os territorios ocupados.

Esta é a chave do conflicto: a negativa de Israel a someterse ao dereito internacional e a, por
tanto, permitir a existencia dun Estado palestino soberano e viábel.

Solidarizámonos coa loita do pobo palestino pola súa libre determinación e solicitamos a
acción do Estado español nos órganos internacionais na dirección do mais escrupuloso
respecto ao dereito internacional.

Deben finalizar as guerras de ocupación. Polo ben do respecto aos dereitos da
humanidade, a razón e a legalidade internacional deben prevalecer sempre sobre o
imperio da forza. É preciso instaurar unha nova orde mundial baseada no respecto á
libre determinación dos pobos, no pacifismo e no dereito de todas as patrias a manteren
relacións en pé de igualdade e para o mutuo beneficio”.

Seguidamente,  de conformidade co disposto no artigo 82.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28
de novembro, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordianria a urxencia da moción,
sendo aprobada por unanimidade.

A continuación e aberto o debate,  pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez
concedido, manifesta que van votar a favor da moción presentada, se ben quere matizar que o
grupo socialista loxicamente condena as accións violentas veñan de onde veñan como di a
propia moción e condena por suposto as accións violentas de Hamás e de Hezbolá, dos dous
grupos que están implicados nesta situación conflictiva en Oriente próximo, pero por suposto
tamén ten que condenar enerxicamente a resposta absolutamente desproporcionada e
inhumana que está a cometer o exército de Israel en dúas frontes, por unha banda contra a
poboación civil de Gaza e por outra banda tamén contra a poboación civil do Líbano, e resaltar
tamén que eles entenden que o único organismo garante da legalidade internacional é a ONU,
organismo cuxa utilidade tense demostrado no final da segunda guerra mundial ata estes
momentos como garante da paz internacional, é un organismo que está sendo absolutamente
vilipendiado e absolutamente desprestixiado pola actitude de Israel e por suposto dende a
invasión de Irak tamén polo goberno dos Estado Unidos, polo tanto resaltando a importancia
das Nacións Unidas e resaltando que todo este tipo de conflictos internacionais débense dirimir
no contexto da organización de Nacións Unidas, van apoiar esta moción e simplemente como
último punto, xa que un dos contidos da moción é solicitar a acción do estado español nos
órganos internacionais na dirección do mais escrupuloso respecto ao dereito internacional,
queren tamén salientar o esforzo que o goberno de España está a facer nestes días concretado
na visita do Ministro de Asuntos Exteriores D. Miguel Angel Moratinos ao Líbano e a Siria, o
esforzo que está a facer o goberno de España en contraposición ao que lamentablemente
están a facer a maioría dos gobernos occidentais para lograr a paz e o entendemento nesta
rexión complicada do mundo e se poña fin dunha vez por todas á violación dos dereitos
humanos.

Acto seguido pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido manifesta
que no ano 2000 Israel retirouse da franxa de Líbano, dos 20 Km que hai agora e que
actualmente está atacando, hai unha resolución de Nacións Unidas onde se ordena aos
terroristas do exército de Deus que non ocupen esa franxa de seguridade que había có Líbano,
nos últimos anos empezouse a ocupar esa franxa e colocar máis misiles, a día de hoxe chegan
a acadar cerca dos dous mil, que como vemos, están xa armados ata os dentes. Continúa a
Sra. Rodríguez Rico e manifesta que Israel debe respectar a legalidade internacional, pero os
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terroristas que a están a ocupar e que existe dita resolución que impide tal ocupación, tamén
están a incumprir o dereito internacional, por tanto, non se pode ser sectario e velo cunha soa
óptica, hai que velo dunha forma máis ampla e non mesturalo có tema palestino, cousa
totalmente distinta; si que coñecen que hai resolucións de Nacións Unidas que recoñecen dito
dereito aos palestinos e o mesmo que se recoñece a estes pobos, tamén se recoñece ao pobo
saharauí ao que o presidente do goberno deixou abandonado á súa sorte, que cren que a
solución destes conflictos está na ONU e nunha acción conxunta do estado español coa
comunidade económica europea e o que non se pode facer é demagoxia barata como está a
facer agora o Sr. ZP convocando manifestacións en contra do pobo de Israel e creando
problemas nas relacións internacionais. Continúa dicindo que eles están de acordo cos puntos
que se presentan na moción pero lles gustaría que se modificase nos seguintes termos: Que
tanto os terroristas de Hezbolá sexan desarmados, Israel se vaia dese territorio e se restableza
a franxa de seguridade dos 20 km que existía e as forzas de ocupación neutrais da ONU
interveñan para preservar a paz, si se inclúe isto están de acordo en apoiar a moción.

A continuación,  pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que dende EU sempre estiveron e estarán en contra de calquera clase de terrorismo,
E lembra o feito tan desgraciado que tivemos aquí o 11 de marzo onde morreron cerca de 200
compañeiros, traballadores, a maior parte xente xove e a dor que todos os españois levamos
naquel momento. Continúa o Sr. Sánchez Martínez manifesta que se nos centramos no tema
de Israel, todos sabemos quen é, e se nos remontamos aos seus orixes nace dun partido
terrorista, baste lembrar a Golda Meir dos principais fundadores do que hoxe é o estado xudeu,
que Estados Unidos segue sendo o maior capo  do terrorismo internacional e o seu cliente
vasallo é  Israel. Que leva incumprindo 47 resolucións de Nacións Unidas, todas co veto de
Estados Unidos, Israel leva facendo masacres, e se hoxe fai unha grande, mañá fai outra peor,
e se comparamos polas duascentas persoas do 11 M e a dor que causou a todos, qué dicir
cando esta banda de criminais e xenocidas están bombardeando pobos inocentes, cidades,
pontes, hospitais, ata ambulancias cando van con feridos, que xa se fala de 900 persoas
mortas nestes días e o 70 ou 80 por cento desa xente son mulleres ou nenos, por iso di que
apoian totalmente a moción e a condena dende EU hacia Israel e ao país que o apoia que é
mais responsable, porque tanto un como outro son un perigo, non só para o que se está a
producir aquí senón que son un perigo para a paz, a liberdade e a seguridade mundial.

A continuación, pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que se manteñen na postura da moción, cre que o tema de Israel é un caso
sangrante e está sendo utilizado por Estados Unidos para intentar, non sabe si desestabilizar
esa zona, pero o que teñen claro é a barbarie que están utilizando; di que eles mantense na
redacción, o que si é certo que hai que recoñecer o esforzo que está a facer o novo goberno
español e por tanto tampouco hai ningún problema en poñer ese parágrafo.

A continuación, pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido
manifesta que está totalmente de acordo co voceiro do BNG e simplemente coas propostas
que facía o PP por unha banda celebra que o PP se acorde agora das Nacións Unidas e que
apele ás Nacións Unidas como garante da paz e da estabilidade mundial xa que hai
escasamente dous anos cando participou con Estados Unidos na invasión de Irak non lle
importaba moito o que opinase as Nacións Unidas ao respecto; di que en calquera caso
tampouco  cre que se daba poñer ningún tipo de condicionante como  desarme de Hezbolá
como propoñía a voceira do PP, que non cre que se debe poñer ningún tipo de condicionante á
retirada de Israel, que Israel respostou dunha forma inhumana e desmesurada ao secuestro de
dous soldados do seu exército, polo tanto cre que esa retirada ten que ser incondicional, por iso
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o grupo socialista mantense na redacción da moción tal como está coa achega que sinalábase
antes e que aceptaba o voceiro do BNG.

Rematado o debate, pola Presidencia manifestase que a moción  queda modificada nos
seguintes termos:

“Onde di:

“...Solidarizámonos coa loita do pobo palestino pola súa libre determinaciópn e
solicitamos a acción do Estado español nos órganos internacionais na dirección do máis
escrupuloso respecto ao dereito internacional”.

Debe dicir:

“... Solidarizámonos coa loita do pobo palestino pola súa libre determinaciópn e
solicitamos a acción do goberno español, cuxo esforzo realizado se recoñece, nos
órganos internacionais na dirección do máis escrupuloso respecto ao dereito
internacional”.

Seguidamente, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción coas modificacións
anteriormente sinaladas, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: trece (13), dos/as Sres/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín, Couto Seijido, Yáñez Fernández,
Rodríguez Carballeira, Puentes Rivera, Goti Ramil, García Bermúdez e Sánchez Martínez.
Votos en contra: ningún.
Abstencións: catro (4), das Sras. Rodríguez Rico, Blanco Pico, Fornos Corral e Malvar
Fernández.

Á vista do resultado da votación declárase aprobada a moción anteriormente transcrita coas
modificacións sinaladas.

4º.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido
manifesta que quere dicir que distintos colectivos sociais teñen convocado para mañá venres a
partir das oito e media en Ferrol diante dos edificios administrativos da Xunta de Galicia unha
concentración precisamente para rexeitar e expresar a denuncia da aptitude do estado de
Israel no ataque ao Líbano e a ocupación de Palestina.

Continúa o Sr. Rodríguez Carballeira e manifesta que ten dous rogos dirixidos ao Sr. Alcalde e
que teñen que ver con licenzas de obras, e di que a Xunta de Goberno Local en data 22 de
abril de 2005 concedeu unha licencia de obras a o promotor Servando Souto cunha serie de
condicións que son previas ao outorgamento da propia licencia que vai implícito que se non se
cumpren esas condicións non hai licencia de obras, que na comisión de obras do 13 de febreiro
de 2006 hai un informe do técnico municipal onde por parte do promotor se presenta o proxecto
de execución, é dicir, un ano despois, certo é que tiña que presentalo antes do inicio das obras
pero a esa mesma data falta a documentación relativa ás infraestructuras comúns de
telecomunicación que tiña que presentar, falta o proxecto de urbanización e a cesión de solo ao
Concello, entre outras cousas, a súa pregunta é como é posible que un edificio, un ano despois
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xa levantada a súa estructura e tabicado, na práctica se esté facendo sen licenza,  e pregunta
se nestes momentos en concreto esa documentación xa foi presentada polo promotor.
Continúa a súa intervención o Sr. Rodríguez Carballeira e di que a segunda licenza, o mesmo
promotor, a comisión de obras do 8 de maio de 2006 se aproba por unanimidade previo informe
do técnico as condicións para o outorgamento dunha licencia para unha nova obra, onde tamén
hai unhas condicións para o outorgamento da licencia que son: presentación antes do inicio
das obras do proxecto de urbanización, cesión de solo, autorización do Ministerio de Fomento
por canto está nunha zona de influencia de Renfe e cumprimento da normativa das prazas de
garaxe, etc., que isto foi aprobado pola comisión de obras e de alí a tres días xa empezaron a
levantar o edificio, agora está levantado estructura,  e a súa pregunta é se nestes momentos
estas condicións ou estes elementos básicos da licenza están presentados por parte do
promotor e suxire ao Alcalde se pode ser agora que lle responda a estas cuestións, xa que cre
que son temas moi importantes e cren que se hai unha relaxación da normativa ou aplicación
da lei do embudo, cre que tódolos cidadáns están sometidos á mesma legalidade urbanística e
que de feito se non se cumpre a legalidade despois xorden problemas sobre todo cos
equipamentos públicos, cas rúas, etc. que ven cousas que parece mentira que no 2006 se
sigan dando neste Concello e a estas alturas.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen manifesta que a isto hai que
contestar por escrito porque descoñece se se presentóu.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Goti Ramil quen, unha vez concedido manifesta
que unha serie de veciños acudiron a eles presentando a preocupación polo piso que hai na
rúa paralela a San Esteban onde vivía Lunel que hai unha fistra rota e outra case sempre
aberta, parece ser que hai colectivos de persoas que non son incluso da zona, que entran e
saen pola fiestra e están pernoctando nese piso, e ao parecer se trapichea con drogas e os
veciños están moi preocupados por esa circunstancia.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido di que
teñen varias preguntas. En primeiro lugar queren saber como está o tema do abono das
subvencións ás entidades sociais e culturais do Concello, como agora de memoria supón que
non lle van poder responder, de tódolos xeitos manifesta que van presentar por rexistro un
escrito solicitando. Por outro lado di que teñen unha queixa dunha serie de veciños do camiño
de Souto da Ribeira que si ben ese camiño aparece no Plan con oito metros e os veciños dun
lado xa deron tres metros correspondentes e un que xa existía de antes, polo que fan 4 m. que
están totalmente asfaltados, que os veciños do outro lado incluso están apropiándose do metro
que lle correspondería ao camiño vello, que teñen constancia de que neste Concello xa se
fixeron unha serie de queixas ao concelleiro de urbanismo correspondente, e como non teñen
resposta ningunha pois lle solicitaron si eles podían seguir insistindo e lle gustaría saber si se
vai seguir permitindo iso ou se vai buscar unha solución, que elas transmiten a queixa e que
queren que se mire. O Sr. González Vizoso manifesta que ese camiño está todo asfaltado e a
Sra. Rodríguez Rico di que como ve que saben perfectamente de que camiño se trata, que ao
mellor equivocouse ela co nome do camiño, pero di que volve a insistir que uns veciños
cederon por un lado e polo outro non.

Continúa a Sra. Rodríguez Rico e manifesta que a segunda pregunta que fai é que revisando
as Resolucións da Alcaldía ven que a 606 de 2006 hai unha serie de pagos á area de servicios
de Vilar do Colo e a súa pregunta é si xa se saldou a débeda ou está a piques de rematar a
débeda coa gasolineira de Fene, ou xa estamos adiantando pagos a outra gasolineira tendo o
que temos aquí.
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Outra pregunta é que saíu hai poucos días na prensa que xa entregou o colector de Vilar do
Colo e que estabamos pendentes dunha hipotética depuradora que se poida facer na zona de
Limodre, e o que ven é que nun tempo prudencial o alcantarillado de Limodre pode asumir o
que lle veña enriba pero é evidente que non pode asumir todo o que lle veña de Vilar do Colo e
pregunta si se lle vai buscar algunha solución mentres non se leve a cabo a depuradora ou
como imos facer fronte ao que se nos aveciña.

Intevén o Sr. González Vizoso e contesta que o tema ven dende que o Concello negocia con
Astano, que primeiramente a depuradora ía en Astano e o Consello de administración da
empresa naquél entón,  Astano concede autorización e un terreo para ubicar a depuradora, de
feito hai mostras diso como que hai un alcantarillado que non está sendo utilizado, que está
pegado ao terraplén de Astano. Continúa dicindo que quere dicir que están reivindicando a
depuración, o tema de Limodre, e o deste lado da ría, que é un proxecto que ten que facer a
Comunidade Autónoma, está reivindicado á Xunta anterior e está reivindicado a esta Xunta,
coa Xunta anterior o resultado foi cero, negativo ata agora a estas alturas, con esta Xunta
teñen o compromiso de nun prazo de dez ou once meses ter o proxecto para iniciación das
obras, coa Xunta anterior como unha idea lles dicían que Limodre, Barallobre e Maniños se
farían unhas tuberías que recollerían as augas fecais e logo as impulsarían todas elas a Ares
cara á zona de Chanteiro en concreto onde ía a depuración da zona sur da ría, collería Ares,
Mugardos e as parroquias de Fene incluída Limodre, esa era a última alternativa que sacou a
Xunta de Galicia, a estas alturas non saben nada, e non por non insistir un día e outro, o
resultado coa Xunta anterior cero, co actual goberno temos un compromiso de que en doce
meses estará o proxecto redactado, de feito ese compromiso se fixo público.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez e di que o tema das subvencións está
en Secretaría, hai problemas para redacción das bases actuais, o resto está todo pagado, e
entre tanto seguramente o que hai que  facer é aprobar unha normativa ou unha ordenanza tipo
para o tema das subvencións adaptándose á nova lei.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta
que no pleno anterior preguntaron polo túnel de comunicación da Avda. Marqués de Figueroa
co Cruceiro e se lles dixo que hai un compromiso firme por parte do goberno central de
execución, pediron que se lles facilitara o escrito onde constaba ese compromiso e a día de
hoxe non o teñen, por iso insisten en que se lles facilite. Continúa dicindo que veñen insistindo
en varios plenos que se lles diga por qué mediou a galería Sargadelos na compra do
monumento en San Valentín, este debe ser como o terceiro, e que espera que non haxa que
chegar ao cuarto para que se lles conteste; que por outro lado tamén nun pleno anterior
preguntaron por un recheo en concreto e se lles dixo que se descoñecía do que estaban
falando e que non tiñan ningún coñecemento, e a súa sorpresa foi que ao cabo duns días sae
na Voz de Galicia, fotografía incluída e esta localizado perfectamente, e di que queren saber si
actualmente os recheos que se están a facer en Fene teñan todos as licenzas correspondentes
por parte das entidades a quen corresponde outorgar a licenza, e por outro lado queren saber
como está o tema deste recheo en concreto. Continúa a Sra. Blanco Pico a súa intervención e
manifesta que hai tempo xa que se empezou un proxecto en Marraxón que foi aprobado pola
anterior Xunta, esa que non facía nada, foi empezado porque se executou a primeira fase e
dende entón non saben nada mais, di que imaxina que este Concello se molestará e se
preocupará porque os proxectos que foron aprobados para executar neste concello se sigan
mantendo, non se fará oídos xordos nin se mirará para outro lado, dende logo o PP vai
reclamar que ese proxecto se leve a cabo porque consideran que é un proxecto
suficientemente importante para todo Fene, non só para os veciños de Marraxón, para que se
teña constancia e que se siga insistindo en que se faga, por iso lles gustaría que se lles dixeran
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como está o tema; di que en concreto, co tema de Marraxón tamén teñen comunicación de que
aí houbo unha venta de madeira cando o selado do vertedoiro, que se sacou unha madeira de
aí, que se vendeu, ademais é unha cantidade importante de madeira, nin os veciños de
Sillobre, nin os propietarios dos montes comunais, nin eles non saben onde foi a parar nin
como se xestionou, e lles gustaría que se por parte do Concello teñen algún coñecemento que
se lles explicara.

Intervén o Sr. González Vizoso e di que quen ten que xestionar todo o que produce o monte
son os veciños, non é o Concello de Fene e descoñecen iso porque non teñen por qué
coñecelo.

A Sra. Blanco Pico di que entende que o Concello de Fene ten que coñecer tódolos temas que
competen aos veciños.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Martínez González que, unha vez concedido di que en
canto á obra do selado do vertedoiro foi unha obra que a adxudicou  a anterior  Xunta, e a
Xunta xestionou todo o que había na parcela onde executaron as obras de selado.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso quen manifesta que están
acostumados a que a Xunta anterior utilizaba a mentira como método de goberno e isto de
Marraxón ocorreu exactamente igual que coa travesía de Maniños, asinar papel tras papel sen
ter consignación económica, se encontran con que en Maniños asinando un convenio coa
Xunta de Galicia anterior de cento dez millóns de pesetas de Travesía que non se puido sacar
a licitación porque non tiña consignación económica, é asinar papeis, enganar aos veciños, esa
era costume da Xunta anterior, cousa que non sucede con esta, e iso ocorreu exactamente
igual en Marraxón; di que en Marraxón ese proxecto non ten consignación económica nos
orzamentos da Xunta, quere dicir que a Xunta anterior, ou  un representante da Consellería,
non sabe se era unha delegada, ou directora, veu aquí, vendeu un proxecto e ese proxecto non
se pode executar porque non ten diñeiro; di que  hoxe precisamente estiveron na Consellería
de Medio Rural porque están nunha fase de delimitación, cre que a dos terreos, para que
cando rematen esta fase intentar meter eles ese proxecto, agora que o levan eles  dende aquí,
pero anteriormente non se executou porque non había diñeiro, e pregunta a este equipo de
goberno porque non se executa ese proxecto, porque a Xunta anterior non deixou o diñeiro que
tiña que deixar para que se executara a obra, unha ilegalidade, toda obra adxudicada ou
pendente de adxudicación na fase A ten que ter consignación económica, e é un engano aos
veciños en xeral cando se lles di que hai diñeiro, que se pode facer a obra cando non se pode
facer, e non soamente ese proxecto, tamén o proxecto de Barallobre da Liga de Amigos
exactamente igual, iso é falsidade e iso era común na Xunta anterior.

Seguidamente pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta
que cre que a estas alturas os veciños, non so os de Fene senón o resto dos veciños galegos
saben perfectamente quen engana e quen conta a verdade porque levan anos de experiencia
para saber o que hai e non ten nada mais que dicirlles, pero ao mellor ao Sr. González Vizoso
sí que lle ten que aclarar que o proxecto de Marraxón, a primeira fase que está feita son os
deslindes do Monte de Marraxón que se fixo con cartos da anterior Xunta e naquel entón si
había consignación orzamentaria e si se executou a primeira fase con cartos da Xunta cando
gobernaba o Partido Popular e di que espera que a continuación se sigan executando fases,
aínda que non estea gobernando a Xunta.

Intervén o Sr. González Vizoso e di que o proxecto do que fala a Sra. Blanco Pico é outro, é o
proxecto de construcción na zona de Marraxón como área recreativa, e ese proxecto a estas
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alturas non está executado absolutamente nada, e é mais, hoxe que foron á Consellería de
Medio Rural que é a que leva o tema, non hai nin un euro para iso.

Intervén a Sra. Blanco Pico e manifesta que insiste en que a primeira fase dese proxecto era o
deslinde dos montes que non estaba feito.

Intervén a Sra. Martínez González e di que para facer o deslinde dos montes hai que chamar a
tódolos testantes e hai que chamar aos veciños e que non se chamou a ninguén, se se puxeron
marcos os puxeron onde lles deu a gana porque non se avisou a ningún veciño e pensa que
para deslindar un monte hai que contar cos testantes e cos propietarios dos montes.

De seguido intervén a Sra. Blanco Pico e di que seguindo co tema das preguntas queren saber
como está a sinalización de San Valentín para cando se vai facer iso e por outro lado ven con
sorpresa que xa hai páxina web, o cal alégralles moito, e como xa hai páxina web queren saber
quen foi a empresa que a fixo e canto foi o que se inverteu nesta páxina porque a súa sorpresa
é que ou a copiaron ou non sabían o que estaban a facer, porque dende logo os erros son
totais, que non lles estraña nada porque a páxina da Deputación, aínda que xa se insistiu
moitas veces para que se modificara e revisara, no concello de Fene non hai un dato que
concorde, que  facemos unha páxina polo menos facela ben, e se se fai un traballo polo menos
facelo con datos que sexan reais, porque aparte de non ter datos reais que non se axustan o
que pensan é que mais que unha páxina de información do Concello de Fene é unha páxina de
información política, e que  estase a xestionar algo con diñeiro de tódolos contribuíntes pensa
que polo menos debería ser para servicio de tódolos contribuíntes.

A continuación pide o uso da palabra o  Sr. González Tomé quen, unha vez concedido resposta
á Sra. Blanco Pico que xa lle dixo en repetidas veces que podía consultar a acta da súa
compañeira da Comisión de Cultura e lle explicaría todo, pero vai a explicalo el, di que tódolos
artistas teñen representantes, e que este é un artista e como tal ten representante e a
representación deste artista é Sargadelos, polo tanto é a mediación que ten Sargadelos co
concello de Fene e que se quere saber algo mais a remite ás actas da Comisión que a súa
compañeira as ten que ter e polo tanto que non volva a preguntar por este mesmo tema porque
xa da por contestada a pregunta que lle fixo.

A continuación, pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez que ten unha pregunta sobre o
proxecto que se aprobou para a auga das casas sindicais se hai data xa para que comece,
porque estase rematando a praza, e as beirarrúas da obra de en fronte e se pode facer en
calquera momento e era importante que se fixera agora en tempo de verano para que non
chegue o inverno e pase o que teña que pasar. Continúa o Sr. Sánchez Martínez e di que en
segundo lugar quere expoñer unha serie de queixas da Asociación de Veciños de Perlio, que
son moitos puntos que algúns terán que tratarse nas comisións correspondentes, pero
analizándoos ou o que dende EU ven é que na maior parte das cousas teñen razón, e non só
iso, que son temas de vixiancia, de cumprimento de normas, e cousas que tampouco custan
moito diñeiro e que se poden facer, pero que na próxima comisión de urbanismo se se lles
contesta porque hai cousas que se poden facer.

De seguido intervén o Sr. Pico Sanmartín e di que no tema da auga está asinado o contrato e
querían empezar esta semana pero como ata o 17 non ven o director de obra non se pode
empezar, van xa facer acopio de material para ter todo preparado para empezar o 17.
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E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás dezaoito horas
e cincuenta e oito  minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a presente
acta, do que eu, secretaria, dou fe.

     Vº e prace,        A secretaria,
Alcalde-presidente

Asdo. Xosé Mª Rivera Arnoso.                                              Asdo.: Pilar Mª Pastor Novo.


