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ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO DE FENE CON
DATA  2 DE MARZO DE 2006.

         No Salón de Sesións da Casa do Concello de Fene, sendo as  dezaoito horas e dous
minutos do día  dous de Marzo de dous mil seis, previa convocatoria e citación ó efecto,
reúnese, en Sesión Ordinaria e primeira convocatoria, o Pleno do Concello, presidido polo Sr.
Alcalde-Presidente D. Xosé María Rivera Arnoso,  coa asistencia dos Concelleiros Don Xosé
María Permuy Martínez, Don Andrés González Vizoso,  Dona Mª 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, Dona María del Carmen Goti Ramil, Don Carlos García Bermúdez,
Dona Mª Isabel Blanco Pico, Dona Amalia Malvar Fernández, Dona Mª Pilar Fornos Corral e
D. Manuel Sánchez Martínez.

Asiste a Sra. Interventora accidental Dona Ana María Santano Martínez, e actúa como
Secretaria Dona Asunción Coromoto Sardón Blanco,  que o é da Corporación.

Non asiste Dª Purificación Rodríguez Rico por causa xustificada.

INCIDENCIAS.- O Sr. Alcalde Presidente se ausenta ás dezaoito horas e cincuenta e cinco
minutos, pasando a presidi-la sesión a partires dese momento e no quenda de rogos e
preguntas o Sr. Permuy Martínez.

Tamén se ausenta con permiso da presidencia e nese mesmo punto da orde do día o Sr.
Carlos García Bermúdez sendo as 18:55 horas.

Aberta a sesión pola Presidencia, éntrase no estudio e discusión dos asuntos incluídos na
Orde do Día, adoptándose os acordos seguintes:

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 2
DE FEBREIRO DE 2006.-

 O SR. ALCALDE roga que conste en acta o que se dixo sobre a posible ilegalidade do
acordo tomado sobre a recalificación das prazas de Secretaría e Intervención. A Sra.
Secretaria di que este dato queda perfectamente recollido na acta e concretamente na
intervención do Sr. González Vizoso e na páxina 21.

 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ manifesta que na páxina 5, na súa intervención en
relación co punto 3º da orde do día, onde figura “O Sr. Sánchez Martínez di que cando dicía
de votar (en contra)”, debe dicir: “O Sr. Sánchez Martínez di que cando dicía de votar (a
favor)”, polo que se corrixe a acta nese sentido.

 A Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade dos/as señores/as
asistentes acorda prestar aprobación á acta da sesión ordinaria celebrada con data 2 de
Febreiro de 2006.
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2º.- PROPOSTA DE REGULAMENTO DO REXISTRO MUNICIPAL DE
ENTIDADES.-

 Dáse conta da proposta da Comisión Informativa de Cultura, ensino, Deportes,
Xuventude e Turismo sobre o Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades.

 Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade
dos/as señores/as asistentes acorda:

1º.- Prestar aprobación inicial ao Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades tal e como
figura no expediente.

2º.- Someter ao trámite de información pública de trinta días hábiles, mediante a inserción
dos correspondentes edictos no taboleiro da Casa do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia para os efectos de reclamacións, que no caso de que non se produzan entenderase
elevado a definitivo o presente acordo e procederase á publicación íntegra do referido
Regulamento no B.O.P. para os efectos da súa entrada en vigor.

DELIBERACIÓN

 A SRA. BLANCO PICO manifesa que lle parece moi pouco que se pidan so tres
socios para rexistrar unha entidade, que considera que o número debería ser maior.

 O SR. PERMUY MARTÍNEZ di que se refire e empadroados neste Concello que
deberían ser tres como mínimo os empadronados, ao que a SRA. BLANCO PICO di que
sexan 3 os empadroados non  implica que o número de socios sexa maior para que poda
darse de alta unha sociedade, e o Sr. PERMUY MARTÍNEZ di que non hai ningún problema e
que se modificará.

3º.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS E DA PISCINA MUNICIPAL PARA ADAPTALOS ÁS NOVAS
DISPOSICIÓNS NORMATIVAS VIXENTES.-

 Dáse conta da proposta da Comisión Informativa de Cultura, Ensino, Deportes,
Xuventude e Turismo sobre a modificación e actualización do Regulamento de instalacións
deportivas e da Piscina Municipal para adaptalos ás novas disposicións normativas vixentes e
ao funcionamento real das instalacións.

 Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade
dos/as señores/as asistentes acorda:

1º.- Prestar aprobación inicial ás modificacións do Regulamento de Instalacións deportivas e
da Piscina Municipal para adaptalos ás novas disposicións normativas vixentes e ao
funcionamento real das instalacións,  tal e como figuran no expediente.

2º.- Someter ao trámite de información pública de trinta días hábiles, mediante a inserción
dos correspondentes edictos no taboleiro da Casa do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia para os efectos de reclamacións, que no caso de que non se produzan entenderase
elevado a definitivo o presente acordo e procederase á publicación íntegra dos Referidos
Regulamentos no B.O.P.  para os efectos da súa entrada en vigor.
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4º.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL XERAL DE
RECADACIÓN.-

Dáse conta da proposta da Comisión Informativa de Facenda referencia á
modificación da Ordenanza Fiscal Xeral de Recadación.

Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade
dos/as señores/as asistentes, acorda:

1º.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza Fiscal Xeral de Recadación,
conforme ás adaptacións oportunas.

2º.- Someter ao trámite de información pública de trinta días hábiles, mediante a inserción
dos correspondentes edictos no taboleiro da Casa do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia, o acordo relativo á modificación da ordenanza, entendéndose dito acordo elevado
a definitivo automaticamente, sen necesidade de novo acordo expreso,  si durante o referido
período de información pública non se presentaran reclamacións e procederase á publicación
íntegra do Referido Regulamento no B.O.P. para os efectos da súa entrada en vigor.

5º.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE TRÁFICO CONFORME ÁS ADAPTACIÓNS ESTABLECIDAS NA NORMATIVA
VIXENTE.-

 Dáse conta da proposta de modificación da ordenanza municipal reguladora de
Tráfico conforme ás adaptacións establecidas na normativa vixente.

Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade
dos/as señores/as asistentes acorda:

1º.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza Municipal Reguladora de tráfico,
conforme ás adaptacións establecidas na normativa vixente.

2º.- Someter ao trámite de información pública de trinta días hábiles, mediante a inserción
dos correspondentes edictos no taboleiro da Casa do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia, o acordo relativo á modificación da ordenanza, entendéndose dito acordo elevado
a definitivo automaticamente, sen necesidade de novo acordo expreso,  si durante o referido
período de información pública non se presentaran reclamacións e procederase á publicación
íntegra do Referido Regulamento no B.O.P. para os efectos da súa entrada en vigor.

6º.- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE NA ASEMBLEA XERAL DA CAIXA DE
AFORROS DE GALICIA.-

 Dáse conta do dictame da Comisión Informativa de Facenda, Programación,
Estatística e Patrimonio que transcrita di o seguinte:

 “Por parte da Presidencia dáse conta do escrito de data 24 de Xaneiro de 2006, polo
que se solicita se proceda a efectuar un novo nomeamento de representante na Caixa de
Aforros de Galicia, debido ó ceso do anterior, á vista do cal, a proposta do grupo de goberno
é do nomeamento do actual Presidente da Comisión de facenda para tal efecto, de
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conformidade cos restantes membros da Comisión asistentes, polo que se propón ó Concello
Pleno o seguinte acordo:

- Que se proceda a efectuar o nomeamento do actual Presidente da Comisión de
Facenda, D. Xosé María Permuy Martínez, como representante do concello na
Asemblea Xeral da Caixa de Aforros de Galicia.”

Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por maioría de
oito votos a favor (7 do BNG e 1 de EU-IU) e oito abstencións (5 do PSOE e 3 do PP),
acorda:

Prestar aprobación íntegra á proposta transcrita e en consecuencia nomear a D. Xosé
Mª Permuy Martínez como representante do Concello na Asemblea Xeral da Caixa de Forros
de Galicia.

DELIBERACIÓN

A SRA. BLANCO PICO manifesta que se ban abser porque non lle parece lóxico
nomear  un representante do BNG por un periodo de 4 anos, cando hai eleccións dentro dun
ano e tres meses e cuxo resultado é incerto.

O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ sinala que tamén se van abster.

7º.- DAR CONTA DO INFORME DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN SOBRE A
MOCIÓN DO PP RELATIVA Á ORDENANZA FISCAL Nº 18 DA TAXA DA RECOLLIDA DO
LIXO.-

Dáse conta do informe de Secretaría-Intervención sobre Moción do PP
(Ordenanzas) Pleno día 1 de Decembro de 2005, que transcrito di o seguinte:

“INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN SOBRE MOCIÓN DO PP (ORDENANZAS)
PLENO DÍA 1 DE DECEMBRO DE 2005.

PUNTO PRIMEIRO: Modificación do artigo 6 da ordenanza fiscal nº 18 de recollida de
residuos sólidos, urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos, deixando sen efecto a
totalidade da súa tarifa xeral.

En relación co solicitado, hai que ter en conta os artigos 47 e 49 da Lei 7/1985, así como o
artigo 17 e seguintes TRLRHL onde se establece o procedemento de aprobación, elaboración
e modificación das ordenanzas fiscais. Na súa virtude, unha vez aprobadas as ordenanzas, e
tras a súa entrada en vigor, unha vez cumpridos os trámites correspondentes e levada a cabo
a publicación oportuna, e ata nova revisión, os seus preceptos son de obrigado cumprimento,
e, en ningún caso, existe precepto legal que permita unha modificación ou anulación do
ingreso realizado con efectos retroactivos. Si se permitisen os efectos retroactivos,
quebraríase dos principios fundamentais, establecido no artigo 9.3 da Constitución, o cal é o
de seguridade xurídica. No que se establece que: a Constitución Española (art. 9.3) garante a
irretroactividade das “disposicións sancionadoras non favorables ou restrictivas dos dereitos
individuais”. Estamos ante unha prohibición da retroactividade “in peius” que comprende so
as leis “ex post facto” sancionadoras ou restrictivas de dereitos individuais, entre as que non
quedan subsumidas con carácter xeral as normas fiscais. É esto pacífico na doutrina do
Tribunal Constitucional dende as súas primeiras sentenzas ata outras máis recentes (SSTC
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27/1981 [RTC 1981,27], 6/1983 [RTC 1983, 6], 120/1987 [RTC 1987, 120], 150/1990 [RTC
1990, 150], como recorda a número 173/1996 [RTC 1996, 173], así como a 273/2000 [RTC
2000, 273]).

Pero tamén puxo as cousas no seu sitio o TC ao afirmar que elo “non supón de ningunha
maneira manter, sempre e en calquera circunstancia, a súa lexitimidade constitucional que
pode ser cuestionada cando a súa eficacia retroactiva entra en colisión con outros principios
consagrados na Constitución (STC 126/1987 [RTC 1987, 126], FJ 9), sinaladamente polo que
aquí interesa, é o de seguridade xurídica, recollido no mesmo precepto constitucional” (STC
173/1996 [RTC 1996, 173]). A regra xeral do art. 2.3 do Código Civil e seguida no art. 10.2 da
LGT.

A este respecto, a STC 273/2000, de 15 de novembro (RTC 2000, 273), refírese ao principio
de seguridade xurídica –en tanto que principio constitucional susceptible de entrar en colisión
coa retroactividade da norma, neste caso tributaria- afirmando que “non pode erixirse no valor
absoluto, pois eso daría lugar á conxelación ou petrificación do ordenamento xurídico
existente (por todas, STC 182/1997 (RTC 1997,182), FJ 11.b), nin debe entenderse
tampouco como un dereito dos cidadáns ao mantemento dun determinado réxime xurídico
tributario... Pola contra dito principio si protexa a confianza dos cidadáns, que axustan a súa
conducta económica á lexislación vixente, fronte a cambios normativos que non sexan
razoablemente previsibles xa que a retroactividade posible das normas tributarias non poden
afectar á interdicción da arbitrariedade (STC 150/1990, de 9 de outubro [RTC 1990, 150], FJ
8). En fin, a tarefa de determinar cando unha norma tributaria de carácter retroactivo vulnera
o principio de seguridade xurídica so pode realizarse caso por caso, tendo en conta, por unha
parte, o grado de retroactividade da norma cuestionada, e por outra, as circunstancias
específicas que concorren no suposto examinado.”

Outro principio constitucional que pode ser violentado coa retroactividade da norma tributaria
é o de capacidade económica (art. 31 CE).

Vimos referindo á posibilidade constitucional de que a lei dote de efecto retroactivo as súas
propias prescricións. ¿É esto predicable respecto dos regulamentos?. O art. 9.3 da
Constitución expresa “disposicións”; pola súa parte, o art. 2.3 do Código Civil determina que
“as leis non terán efecto retroactivo, senón dispuxesen o contrario”, pero é sabido que cando
o Código Civil emprega o termo “leis” a miúdo deben entenderse incluídas nas demais
normas escritas (sen ir mais lonxe, a admonición, “lei” do artigo 1.1).

Pola súa parte, o art. 10.2 LGT expresase sobre a retroactividade das “normas tributarias”;
esto é, non só das leis. E parece facelo conscientemente, xa que ben distingue no artigo 7
que abre o Capítulo II do Título Primeiro –leva por denominación “normas tributarias” –entre
Constitución, tratados, normas da UE, leis e, por último, as disposicións regulamentarias,
particularizando, entre elas, as ordenanzas fiscais.

Aínda con todo, o TS ven mantendo que si ben a retroactividade das disposicións
administrativas non parece expresamente prohibida pola Constitución, elo atenta contra o
principio de seguridade xurídica, polo que se encontran sentenzas do alto Tribunal anulando
regulamentos retroactivos (SSTS 13-12-1998 [RJ 1989, 2464]; 17-5-1990 [RJ 1990, 4251]).

Esta doutrina do TS aparece contida na STS de 18-10-2001 (RJ 2002, 2722), dictada en
recurso de casación para unificación de doutrina e que ao efecto declara que o termino
“salvedade” contido no citado art. 107.1 comporta unha previsión que permite, nun principio,
pospoñer, pero non adiantar, sobre a data de publicación, a eficacia do tributo.-
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Ademais, o artigo 19 do TRLRHL, establece:

“As ordenanzas fiscais das entidades locais a que se refire o artigo 17.3 desta lei, rexerán
durante o prazo, determinado ou indefinido, previsto nelas, sen que caiba contra elas outro
recurso que o contencioso-administrativo que se poderá interpoñer, a partir da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, ou no seu caso, da Comunidade autónoma
Uniprovincial, na forma e prazos que establecen as normas reguladoras de dita xurisdicción.
2. Si por resolución xudicial firma resultaren anulados ou modificados os acordos locais ou o
texto das ordenanzas fiscais, a entidade local virá obrigada a adecuar aos termos da
sentenza todas as actuacións que leve a cabo con posterioridade a data en que aquela lle
sexa notificada. Salvo que expresamente o prohibira a sentenza, manteranse os actos firmes
e consentidos dictados ao amparo da ordenanza que posteriormente resulte anulada ou
modificada.

PUNTO SEGUNDO. Substitución da ordenanza do ano 2005, pola que estivo en vigor ata o
ano 2004, incrementando a mesma na porcentaxe que se determine, unha vez estimado o
incremento dos gastos de explotación.
Esto sería factible no caso de que así se acordase por acordo plenario, que requiriría maioría
simple de conformidade cos artigos 47 e 49 da Lei 7/1985 na súa redacción dada pola Lei
27/2003, de medidas para a modernización do goberno local, para a súa entrada en vigor no
ano 2006, pero polos motivos anteriormente expostos, non sería posible unha aplicación con
efectos retroactivos para o ano 2005, da modificación correspondente.

PUNTO TERCEIRO. Deixar sen efecto as liquidacións remitidas aos suxeitos pasivos en
virtude da tarifa modificada.

Non se poden deixar sen efecto porque fan referencia a unha ordenanza aprobada para o
ano 2005, que está en vigor e que polo tanto as liquidacións deberán referirse ao texto
aprobado polo acordo municipal. O mesmo razoamento que no caso anterior aplicase en
relación cos recibos emitidos.

Partindo desta premisa, e dende punto de vista xurídico-económico, poderíanse plantexar
dúas opcións:

a) Asumir as diferenzas que se produciron nos contribuíntes, entre as tarifas dos
comerciantes nos exercicios 2005, sen modificación nin compensación algunha, e
aplicar, para o ano 2006, a tarifa do ano 2004, co incremento (porcentaxe) que se
determine, para todos igual.

b) Durante o exercicio 2006, compensar con maiores subidas a aqueles
contribuíntes, que pagaron de menos no exercicio 2005, e con menores
incrementos ou ningún no seu caso, a aqueles que pagaron de mais no exercicio
de 2005, partindo da tarifa de 2004.

Ambas opcións, ou calquera outra opción compensatoria, que tería que ser obxecto de
estudio e aprobación no Pleno, e sería en todo caso necesaria a realización dunha memoria
económica-financeira, xustificativa dos distintos incrementos que se producisen, así como os
estudios de custos correspondentes. Non obstante, hai que facer constar, que xa se
procedeu a efectuar por parte de Intervención-tesourería os estudos de custos oportunos, os
cales revelaban un efectivo déficit nas tarifas xenéricas. Por elo, en caso de querer revisar ou
estudar novamente o tema, sería preciso que fose a memoria de Alcaldía, a que xustificase,
no seu caso, os criterios a seguir para os distintos incrementos. En calquera caso, toda
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modificación proposta tería que facerse efectiva mediante a ordenanza en vigor para o
exercicio 2006 (coa modificación proposta e aprobada) dada a non posibilidade de
retroactividade polos motivos expostos anteriormente.

PUNTO CUARTO.- Compensar o xa cobrado en virtude dos recibos anulados cos novos
recibos emitidos, e proceder á devolución ao suxeito pasivo da diferenza que resulte ao seu
favor.

En virtude de todo o argumentado nos puntos anteriores, non se poden emitir novos recibos
no exercicio 2005, distintos dos emitidos posto que a ordenanza en vigor é a do ano 2005, e
é de obrigatorio cumprimento acollerse á tarifa establecida en dita ordenanza. En todo caso,
si se acordase realizar algún tipo de compensación, remitiríamosnos ás opcións a) e b) do
punto anterior, pero sempre a partir do ano 2006.

PUNTO QUINTO.- Data que se propón para a súa aprobación, 01 de decembro de 2005,
data que se propón para o comeza da súa aplicación, 31 de xaneiro do 2006.

En relación á data da súa aprobación, obviamente, a mesma, xa foi rebasada, pero en
calquera caso, toda modificación proposta nestas datas, non tería nunca validez ou efectos
coas tarifas aplicadas no 2005, dada a non retroactividade de ditas normas, polo tanto, o que
se poida acordar no seu momento (algún tipo de compensación), sería aplicable a partir do
ano 2006.

Este é o informe que se emite aos efectos oportunos, en Fene a tres de xaneiro de dous mil
seis, sen prexuízo de que no seu caso, o órgano competente, adopte a decisión que
considere mais oportuna. A Secretaria, Asdo: Asunción C. Sardón Blanco. A Interventora,
Asdo. Martina Manteiga Fulgueira.”

DELIBERACIÓN

A SRA. BLANCO PICO pide que se elabore un calendario para a devolución do
cobrado a maiores, que se notificara aos interesados ese calendario e como se lles ía facer a
compensación.

O SR. PERMUY MARTINEZ di que disto xa se falou en comisión e a Sra.
BLANCO PICO di que non ten constancia diso, e o Sr. PERMUY MARTÍNEZ contesta que
non se vai a elaborar ningún calendario.

8º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A
RESPECTO DO 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES”.-

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal do Bloque Nacionalista
Galego que transcrita di o seguinte:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A situación actual das mulleres galegas no ámbito laboral pon de manifesto a
persistencia de discriminacións directos e indirectas. Son múltiples e complexos os elementos
que perpetúan tal discriminación e que se manifestan na baixa taxa de actividade, nas
elevadas cifras de paro feminino, na negociación laboral ou na diferencia salarial, provocando
que en conxunto as mulleres asalariadas cobren ata un 30% menos que os homes.
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A presenza de discriminacións e prexuízos que condicionan a incorporación das
mulleres ao emprego remunerado queda constatada en diferentes estudos, onde se pon de
manifesto como, elementos imprescindibles para o mantemento da sociedade, lonxe de seren
valorados e protexidos, son en moitas ocasións un atranco para o desenvolvemento da faceta
laboral. Podemos tomar como referencia o Terceiro Informe Randstad, sobre políticas de
conciliación na Unión Europea. No mesmo, cífrase nun 20% ás mulleres que abandonan o
seu traballo por mor da maternidade, resaltando que se fixeramos a análise dos homes que
renuncian ao seu emprego a causa da súa paternidade, non tería relevancia estatística.
Desminte, ademais, que exista unha vinculación directa entre incorporacións das mulleres ao
mundo laboral e descenso da natalidade, tal e como demostra a evolución noutros Estados
do entorno europeo que contan con políticas máis avanzadas no ámbito da
corresponsabilidade.

O Instituto Galego de Estatística (IGE), fornécenos datos en relación ao emprego do
tempo que son reveladores a respecto da necesidade de facer da corresponsabilidade e a
promoción da incorporación laboral das mulleres eixes centrais da actuación das institucións
públicas galegas a todos os niveis. Algúns destes datos son os seguintes:

- A porcentaxe de homes empregados é do 40,1%, mentres as mulleres
empregadas sitúanse nun 26,8%. A media de tempo que dedican ao traballo
remunerado é inferior –á media masculina- nunha hora e vintedous minutos.

- O 72,1% das mulleres realizan actividades de mantemento do fogar, fronte a un
26,6% de varóns. Estes dedican 51 minutos ás mesmas, fronte ás dúas horas que
diariamente ocupan ás mulleres. Ao fogar e familia as mulleres dedican 4 horas e
52 minutos, os varóns 2 horas e 30 minutos.

- Hai un  12,2% de persoas que diariamente coidan de nenos e nenas. Os galegos
que declaran dedicarse diariamente a estas atencións representan o 8,5%, fronte
a un 15,5% de galegas.

O BNG pensa que a incorporación igualitaria das mulleres no traballo remunerado é
unha reto que ten que enfrontar o conxunto da sociedade galega. Debemos dar pasos firmes
cara unha sociedade que sexa consciente dos beneficios da incorporación plena e igualitaria
das mulleres no ámbito laboral, mais tamén dos beneficios de facer do ámbito privado un
espazo común de homes e mulleres. É necesaria a asunción, por parte dos poderes públicos,
de políticas que removan os cimentos nos que se asenta a actual división de roles,
eliminando os condicionantes sociais e culturais que intentan situar as prioridades das
mulleres nas tarefas reproductivas e domésticas. Medidas que promovan unha sociedade
mais xusta e equilibrada, onde sexa efectiva a igualdade de trato, de dereitos e de
oportunidades.

Somos conscientes que o nivel de autogoberno que ten hoxe a nación galega é
insuficiente para podermos abordar de maneira global unha política verdadeiramente eficaz
no ámbito da corresponsabilidade e da incorporación igualitaria das mulleres ao ámbito
laboral. Aspectos relevantes como a regulación dos permisos de maternidade, paternidade,
permisos de aleitamento, excedencias, lexislación laboral, etc., continúan sendo materia
reservada ao Estado. Mais que foron exercidos sen teren presente as particularidades da
situación do mercado de traballo en Galiza. Labregas, mariscadoras, redeiras e outros
traballos cunha presenza importante de galegas, teñen unha regulamentación que non
responde á nosa realidade nacional e que ten provocado situacións incríbeis como que unha
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labrega non poda acceder a titularidade dunha explotación porque o seu marido é titular
doutra, ou que teñan dificultades para o acceso a medidas de corresponsabilidade, Mais un
motivo de peso para que comprendamos a necesidade de dotar a Galiza dun novo Estatuto
de nación, que nos confira os instrumentos necesarios para poder avanzar na Galiza cara
unha sociedade máis xusta e igualitaria.

Polo dito proponse a adopción do seguinte ACORDO:

- Reclamar á Xunta de Galiza a elaboración dunha Lei galega para o Fomento
do Acceso das Mulleres ao emprego Remunerado que conte coa
participación de todos os axentes sociais e institucionais implicados e que
incorpore medidas para favorecer o acceso das mulleres ao mundo do
traballo en igualdade de condicións, liñas de actuación para detectar e
eliminar as discriminacións directas e indirectas, así como, para abordar a
problemática do acoso.

- Promover desde o ámbito municipal campañas de sensibilización social que
incidan na necesidade dun reparto equilibrado de funcións e tarefas no
ámbito doméstico e na dignificación social do traballo realizado no ámbito
familiar.

- Primar nas contratacións que realice o Concello a aquelas empresas que
teñen unha presenza equilibrada entre dous xéneros.

- Promover desde o Concello, en colaboración coas institucións educativas e
coas ANPAS, a realización de actividades extraescolares nos centros
educativos.”

Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por maioría de
trece votos a favor (7 do BNG, 5 do PSOE e 1 de EU-IU) e tres abstencións (3 do PP) acorda
prestar aprobación á Moción transcrita.

DELIBERACIÓN

A SRA. COUTO SEIJIDO da lectura a algúns parágrafos da Moción.

A SRA. BLANCO PICO manifesta non estar de acordo nesta moción porque non lle parece
xusto que se elabore unha Lei cando non se dispón de servicios que nos faciliten a
incorporación ao mundo laboral,  que non é necesario leis que nos regulen e o que piden na
moción é unha lei, e mais viñendo do BNG de Fene que non ten sido capaz de dotarnos ata
agora, xa que carecemos de garderías, colexios e centros onde deiaxar aos nosos maiores.
Que no punto segundo di promover desde o ámbito municipal campañas de sensibilización
social que incidan na necesidade dun reparto equilibrado de funcións e tarefas no ámbito
doméstico e na dignificación social do traballo realizado no ámbito familiar. Que o ámbito
doméstico é moi particular de cada familia e o ámbito familar é da familia non ten que regulalo
ningunha lei. Que o punto terceiro di primar nas contratacións que realice o Concello a
aquelas empresas que  teñen unha presenza equilibrada entre dous xéneros, e eles
entenden que hai empresas que non poden ter equiparada a presencia masculina e feminina
porque elas non pretenden iso, e fai referencia ao tema de obras onde a muller non ten unha
presencia favorable así como na parte de servicios sociais tampouco hai presencia
masculina, e iso impide que se incorporen a un traballo que elixan e se coarta a liberdade das
empresas porque se lles obriga a contratar a persoas que nin siquer queren facer ese
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traballo. Que no punto cuarto se pide promover desde o Concello, en colaboración coas
institucións educativas e coas ANPAS, a realización de actividades extraescolares nos
centros educativos, e di que os centros educativos teñen que estar dirixidos polos profesores
que exercen o seu traballo e non promovidos polo concello que sexa cal sexa a súa cor vai
tratar de leva-la súa política e aos nenos debe darse unha educación desde os colexios non
politizada. Que debemos empezar por recoñecer a labor que realizan esas mal chamadas
marujas que son o pilar da familia, non so cos nenos senón tamén cos maiores e coa
incorporación ao mundo laboral dos que conviven no fogar.

A SRA. COUTO SEIJIDO, di que é como se facía ata agora e ademais lle parece
moi ben que sexa feliz na súa vida familiar ou como maruxas que lle encanta que as maruxas
sexan felices pero o que pide para todas as mulleres é que a vida familiar non é cousa das
mulleres solo senón que é de homes e de mulleres, por suposto que teñen que estar de
acordo pero é cousa de dous, nin os coidados dos fillos nin dos anciáns, é cousa de dous. Co
que se refire a Fene que ata agora non tivo gardería supón tamén que por motivos de
goberno a nivel da Xunta de Galicia e agora si está empezando a face-la gardería que tamén
necesitan co apoio da Xunta de Galicia, pensa que nada mais.

O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ manifesta que está de acordo co dito pero en
calquera caso ao seu modo de ver eso é tamén discriminación, é dicir, seis persoas que
teñen a mesma diplomatura media, tres cobran unha cantidade e outras tres cobran outra
cantidade por decisión dunha Corporación, non está dicindo que sexan homes ou mulleres,
está a dicir que hai unha discriminación entre persoas que teñen a mesma formación, que
logo coincida que son mulleres ou non realmente é significativo no contido desta moción, non
está plantexando que o BNG persiga ás mulleres nin o dixo tampouco. Tamén quere facer
unha precisión ao que dixo o Sr. Sánchez Martínez que di que EU sabe perfectamente o que
quere e para el é un pouco contradictorio coa teoría que mantivo aquí nos dous últimos
plenos sobre a experiencia laboral, é dicir, sempre esixíu unha experiencia laboral, as
persoas que traballaran, é difícil compaxinar a vida familiar e unha experiencia laboral entón
ás veces se contradí nas exposicións e nos plantexamentos, non sabe si é unha cousa
persoal del ou de EU si se axusta concretamente ao Concello, é dicir, parécelle difícil
encaixar as súas teorías da experiencia laboral con compaxinar a vida familiar e a vida
laboral.

A SRA. BLANCO PICO di que cando se di reclamar á Xunta, ela non o pode
reclamar ás súas compañeiras o debaterán e o falarán e sacarán adiante o que teñan que
sacar; en cuestión de felicidade, non nomeou a palabra feliz para nada e tampouco se inclúe
dentro das maruxas que podan ou non ser felices porque ela hai moitos anos que se integrou
no mundo laboral mais de 20 anos e polo tanto coñece moi ben como é o mundo laboral e o
mundo de empresa por eso dicía que falaba non so como muller senón tamén dende a parte
empresarial, entón para ela as maruxas, amas de casa dignas, ás que admira, ao mellor
porque nunca o foi, e a labora que fan é moi digna coa familiar. Tamén quere contestarlle ó
Sr. Sánchez Martínez que elas non queren a igualdade, que non queren ser iguais aos
homes, eso non é certo, elas queren ter os mesmos dereitos que ten un home, pero iguais,
nunca van ser en ningún aspecto, nin mental nin fisicamente, cre que ten que retoma-los
conceptos e saber que as mulleres non queren ser iguais aos homes.

O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ manifesta que lamenta que cando se explican unha
serie de cousas se vaia polo camiño diferente, cando dende EU din que as mulleres e os
homes deben ser iguais, estanse referindo neste momento ao dereito, non se están referendo
ás características fisiolóxicas que cada un deles ten, non sabe si hai que repetir as cousas
palabra por palabra, cre que todo o mundo entende ao que estase a referir e dende as



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000003

11

políticas de esquerda sempre que se fala nese sentido, cando se fala de igualdade están
falando de igualdade de dereitos, tan torpes non son como para saber que hai unhas
diferencias e sempre as ten que haber, si son dous sexos diferentes pois ten que haber
diferencias. Hai outra cousa que non se poden mesturar as patacas coas verzas e pretender
que saian garavanzos, cando é que el fala da experiencia laboral, pero pregunta que ten que
ver a experiencia laboral con conciliar a vida familiar e laboral, en absoluto, para el non lle
entra na cabeza, nin lle encaixa, a experiencia laboral é o que un home ou unha muller, para
que ninguén se enfade, desenrola ó longo da súa vida, e si ese home ou muller dánselle as
condicións de igualdade de dereitos, e hai que darlle as condicións para que a teñan, e a
experiencia é así, o que hai é que proporcionar as ferramentas e as condicións necesarias
que para esto se necesitan e eso se fai cunha política de esquerdas, e eso é o que EU leva
pelexando dende que existe, e a plena conciliación da vida, familiar e laboral con este
sistema que estamos é imposible, xa que é discriminatorio, e dí mais, a igualdade home-
muller, o sistema neoliberal que hai hoxe en día é incompatible totalmente e é imposible
senón que o demostre alguén, levamos 2000 anos de experiencia dende que a historia é
historia, e ¿cando se avanzou aquí?, se avanzou cos sistemas eses, o que eles propoñen,
que eles teñen as ideas moi claras, é dicir, o sistema que temos nestes momentos, nos
encamiña a avances tecnolóxicos grandísimos que hai, a producción se multiplica por cen
nos últimos 20 anos, estase pretendendo aínda dende estes sistemas que nos están a
gobernar aumenta-lo número de horas dos traballadores, todos os que temos fillos que
nestes momentos empezaron a traballar, un logro que parecía que eran as 8 horas que
parecía que estaba conseguido, agora parece ser e o vemos todos, que o que ten as 8 horas
é un privilexiado, ¿onde están os males diso?, e para el o que non cuestione este sistema
estase a enganar a si mesmo, e estase enganando a sociedade, e é niso no que ven e están
convencidos de que aquí hai outra cousa, si este sistema non se pode cambiar como algúns
din, mal ve que se poida conciliar por unha parte a vida familiar e persoal, e por outra que se
poidan igualar os dereitos eses, nin mais nin menos, é así.

A SRA. COUTO SEIJIDO simplemente comentar unha última cousa ... é unha
labor estupenda, tamén ten nai que tamén concilia a súa vida laboral como pode coa familiar,
pero hai moitas amas de casa que non están de acordo con ser amas de casa pero están
obrigadas porque a sociedade as obriga a estar na casa e non lle da a oportunidade de ter os
mesmos dereitos e deberes que os homes, a eso se refiren con esta moción, a que teñamos
a capacidade de decidir o que queremos facer, si ser amas de casa, si ser traballadoras, si
ser amas de casa e traballadoras.

A SRA. BLANCO PICO di que o entende perfectamente porque ela é muller e
pasou por eses estados, que ela o que está reclamando precisamente para poder te-los
dereitos a acceder ao mundo esa muller que non quere ser ama de casa, que é moi digno
que non queira ser ama de casa, ela tamén renunciou a ser ama de casa, é moi digno, pero
ela non tiña onde deixar ao seu fillo para ir a traballar, eso é o que está reclamando ela, que
se creen garderías e centros de atención aos maiores. En cuestión de garderías que se di
que en Fene está concedida, tamén ten que dicir que foi concedida polo goberno do PP.

9º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE FENE SOBRE A MELLORA E
MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS FERROVIARIOS CON FERROL.

Dáse conta da Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG que transcrita di o
seguinte:
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“O Grupo Municipal do BNG no Concello de Fene presenta a seguinte MOCIÓN ao
PLENO:

Desde diversos e amplos sectores da cidadanía ven considerándose a mellora do transporte
por ferrocarril unha necesidade urxente das comarcas de Ortegal, Ferrolterra e Eume, tanto
para a comunicación intercomarcal que co resto de Galiza, co Estado e con Portugal.
Padecemos unha deficiencia grave dos servizos que fai practicamente imposíbel o uso
do tren como medio de comunicación, o que obriga a basear todo o transporte de
viaxeiros na estrada, quer en vehículo privado, quer en autobús.

 Padecemos unha situación inaudita, única en todo Estado español: unha liña de ferrocarril,
con 70 quilómetros de lonxitude, que recorre un territorio, en grande parte metropolitano,
entre A Coruña e Ferrol, con case 500.000 habitantes, sen servizos adecuados, nin en
frecuencias, nin en tempos de viaxe. A empresa pública estatal RENFE presta tres servizos
entre Ferrol e A Coruña, en ambas direccións, grazas á subvención que recibe da Xunta de
Galiza, cunha duración da viaxe que oscila entre 1 hora e 10 minutos (tipo tren TRD) e 1 hora
e 20 minutos (tipo). Non existen servizos directos con Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra e
Santiago. Con Madrid mantense un servizo nocturno, o expreso Atlántico, todos os días, agás
o sábado, en ambas direccións cun tempo da viaxe de 11 horas, e prezos abusivos en
atención ás prestacións.

É hora de comezar a rectificar esta situación. Non podemos seguir esperando a un futura
tren de alta velocidade vinculado á promesa dunha nova infraestructura ferroviaria. A mellor
maneira de presionar para que as infraestructuras ferroviarias se modernicen xa é
reivindicar o uso do tren, coa  prestación de servizos que o fagan posíbel. Non estamos
dispostos a prescindir dun medio vital para establecer relacións intermodais que impulsen o
transporte público de viaxeiros, como elemento básico nunha sociedade democrática.

Por todo isto propomos que o Pleno desta Corporación adopte os seguintes ACORDOS para
demandar do Ministerio de Fomento – RENFE que atenda, como mínimo, as seguintes
peticións de mellora dos servizos ferroviarios con orixe e destino a FERROL:

1.- Duplicación dos actuais servizos entre Ferrol – A Coruña, en ambas direccións, que
pasarían así de tres a seis. Esta duplicación pode facerse practicamente optimizando o uso
do material (TRD) e dos recursos humanos hoxe infrautilizados. A Xunta de Galiza debe
esixir, co gallo da renovación do convenio, que se produzan etas melloras en
frecuencias e calidade do servizo (tipo de tren e duración da viaxe). Estudiantes dos
dous Campus, Esteiro – Serantes / Elviña –Zapateira, da Universidade da Coruña,
traballadores en xeral e sectores sociais de menor poder adquisitivo serían os primeiros
beneficiados.

2.- Adecuación de horarios de FEVE e RENFE na estación de Ferrol para que os
viaxeiros con orixe A Mariña e Ortegal e destino a A Coruña conten coas oportunas
conexións.

3.- Mellora dos servizos de longo percorrido:

a) substitución do material rodante do tren Atlántico a Madrid por un Tren TALGO –
Hotel no prazo máis breve de tempo posíbel.

b) Establecemento dun servizo diúrno a Madrid, cun tipo de tren adecuado, e un
tempo de viaxe non superior a 8 horas, que funcione como relación interurbana en
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todo o seu percorrido (Pontedeume, Betanzos, Lugo, Sarria, Monforte e O Barco,
en territorio galego).

c) Posibilitar desde Ferrol conexións en A Coruña, Betanzos Infesta ou Monforte
a trens con destino a Barcelona, Bilbao i Hendaia, xa que non hai servizo
directo.

4.- Darase traslado deste acordo ao Ministerio de Fomento, Concellería de Política
Territorial da Xunta de Galiza, Dirección de RENFE e Dirección de FEVE.”

Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por
unanimidade dos/as señores/as asistentes acorda prestar aprobación á moción transcrita.

DELIBERACIÓN

O SR. PERMUY MARTÍNEZ manifesta que con esta moción o que queren, e
sendo coñecedores de que agora mesmo estase a negociar un novo status para as liñas de
Coruña e Ferrol e tendo en conta que estas liñas que unen as comarcas de Ortegal e
Ferrolterra con Eume está padecendo graves deficiencias tanto nos servicios como na
continuidade dos trens que fai case imposible o uso do servicio de trens, e a maioría dos
servicios o que está premendo agora mesmo no tema de unión Ortegal-Ferrolterra coa
Coruña é o servicio de transporte tanto público como privado pero a través da Autoestrada. O
que é verdade que parece unha situación inédita en España que teñamos un ferrocarril con
mais de 70 quilómetros aproximadamente que percorre unha comarca de cincocentos mil
habitantes e que actualmente esté cuberto con tres servicios ao día e estase a falar de unha
hora vinte minutos en cada percorrido, eso implica que soamente os estudiantes en última
hora e aproveitando a circunstancia de que a viaxe é bastante barato, conseguen utilizar este
servicio, polo tanto o que estase a pedir dende o BNG é que se dupliquen os actuais servizos
entre Ferrol e Coruña en ambas direccións que pasaría dos tres actuais aos seis, esta
duplicación pode facerse optimizando o recurso material e os humanos que están agora
mesmo infrautilizados. Que a Xunta debe esixir na renovación do convenio que estase a
producir, que se mellore a calidade do servicio tanto no tema principalmente dos estudiantes
do campus de Esteiro-Serantes e de Elviña-Zapateira da universidade da Coruña e tamén de
tódolos traballadores que están utilizando esta liña constantemente. O segundo punto é
adecuar os horarios de Renfe e Feve para que as persoas que veñen de Coruña ou Ferrol e
queren ir a Ortegal poidan ter boas comunicacións. E a terceira é mellora-los servicios de
longo percorrido e substituír en todo caso o material rodante do tren Atlántico que vai a
Madrid, por un Tren Talgo dento do prazo mais breve posible; tamén establecer un  servicio
diúrno a Madrid cun tipo de tren adecuado e un tempo de viaxe que non supere as 8 horas e
que funcione en relación como si fora un tren urbano no recorrido Pontedeume, Betanzos,
Lugo, Sarria, Monforte, en definitiva o que é o territorio galego, e a posibilidade de conexionar
Ferrol coa Coruña, Betanzos Infesta ou Monforte cos trens que van actualmente a Barcelona,
Bilbao e Hendaia, e piden que se de traslado á Consellería de Política Territorial da Xunta de
Galiza, ao Ministerio de Fomento, a Renfe e a Feve.

10º.- ESCRITO DO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
REFERENTE Á EMERXENCIA NO SÁHARA. A SOLIDARIEDADE DO MUNICIPALISMO
GALEGO.-

Dáse conta do escrito que transcrito di o seguinte:
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“Se nunha anterior e recente información dabamos conta das necesidades
existentes nos campamentos saharauís en materia de alimentación básica, agora, os danos
producidos polas chuvias torrenciais caídas nos últimos días, tanto en vivendas como en
escolas, hospitais e outras infraestructuras básicas, agravaron a precariedade e as
dificultades humanitarias, afectando a varios milleiros de familias que perderon os enseres
elementais, incluídas medicinas e alimentos.

O fondo Galego, como axencia municipal para a cooperación e a solidariedade
internacional, que sempre amosou a súa comprensión e apoio á causa saharauí, apela ao
conxunto dos municipios galegos e, en concreto aos seus asociados, para recadar axudas
específicas destinadas á reconstrucción das infraestructuras dos campamentos e en apoio
dos damnificados polas choivas.

Os Concellos e Deputacións galegas poden facer os seus ingresos na conta de
emerxencia do Fondo, indicando “Emerxencia no Sahara”. O número de conta é:

Caixa Galicia 2091.0209.10.3040019000

Polo dito proponse a adopción do seguinte ACORDO:

- Facer un chamamento ás Sociedades do Concello para a facer unha campaña de
axuda económica para o Sahara.

- Propoñer a achega do Concello de 3000,00 Euros.

- Realización por parte de Radio Fene, dun programa especial sobre o Sahara.

Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade
dos/as señores/as asistentes acorda prestar aprobación á proposta transcrita.-

DELIBERACIÓN

O SR. PERMUY MARTINEZ manifesta que hai uns días, aínda que saíu pouco na
prensa, quizás non tivo a repercusión doutras situacións de emerxencia, é certo que a
maioría dos campamentos saharauís desapareceron, hai un importante número da
poboación que está a vivir nas altas partes das dunas habida conta de que as zonas de
vagadas onde tiñan os campamentos quedaran anegadas e o problema mais grande que
teñen agora é que Acnur non é capaz de manter o compromiso de medios económicos de
mantemento da poboación, hai unha chamada de emerxencia a todo o mundo, a resposta foi
claramente positiva pero eso non quita que aínda que non esté nos medios de comunicación
que necesitan manter digamos polo menos durante todo este ano e o que ven seguramente
dada a precariedade na que se atopaban, pois de manter un servicio de vixilancia e de
incrementa-lo número de recursos económicos que hai que enviar para o Sahara. O Fondo
Galego o que fai é un chamamento a tódolos concellos e dende aquí o que se está a
propoñer é facer unha campaña chamando a tódalas sociedades a colaborar dentro do
Concello e recadar o máximo posible, propoñer dende o Concello a entrega do achega
inmediatamente e tamén propoñer utilizar os medios de comunicación público como é Radio
Fene para que faga un programa especial sobre o Sahara e que cree unha sensibilización
para que a poboación nosa, e ademais aproveitando que somos centro tamén na zona de
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tarde como centro de programación para todo Galiza pois que sexa como unha resonancia
para o resto dos Concellos.

A SRA. BLANCO PICO manifesta que entende a situación na que esta toda esta
xente abandonada, parécelle lóxico que colaboremos dentro do posible, que estes 3000
euros non sabe si é moito ou pouco, si é o que nos podemos permitir tendo en conta que xa
hai un aporte anual de 1085 euros e simplemente pedirlle ao Sr. Permuy que a austeridade
debe empezar por nos mesmos, é necesario que esta xente reciba colaboración e
cooperación,  necesitan axuda humanitaria e necesitan alimentos, non vai entrar en mais
temas, simplemente que a austeridade empece por nos mesmos e se lles envíe todo o que
boamente se poda e lles chegue ás súas mans.

11º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DICTADAS DENDE O
ANTERIOR PLENO ORDINARIO.- Dáse conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o
anterior Pleno Ordinaria e comprendidas entre os números 75/06 de data 30 de Xaneiro e a
número 186/06 de data 24 de febreiro, así como da resolución nº 59/06 de data 25 de
xaneiro.

A SRA. BLANCO PICO en relación coas resolucións quere dicir que hai unhas
partidas reservadas para unhas viaxes de visita a uns campamentos por un importe total de
800 euros, o cal lle parece unha partida importante para facer unha viaxe a Asturias, igual
que as dietas que se pasan de 225 euros por unha viaxe a Santiago e Coruña, tamén lle
parecen esaxeradas, aí quere recalcar que a austeridade debe empezar por nos mesmos.

12º.- ROGOS E PREGUNTAS.- Aberta pola Presidencia a quenda de rogos e
preguntas, formuláronse os seguintes:

O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ di que ten dúas preguntas, unha para o Sr. Pico e
outra para o Sr. Tomé. No último pleno lle dixo ao Sr. Pico que lle informara sobre cal era o
estado de execución dunhas obras e o remitiu ao cuadernillo da oficina técnica e a el se
quere referir agora. No cuadernillo da oficina técnica figura plan de obras e servicios de 2005
pavimentación e reurbanización de camiños municipais, data de adxudicación 15 de xullo de
2005, prazo catro meses, e se leva executado un tercio da obra e faltan dous tercios. Neste
mesmo cuadernillo di plan de mantemento de viais municipais 2005, data de adxudicación 11
de Novembro, prazo 4 meses, todo pendente de facer. Reurbanización Marqués de Figueroa
adxudicación 15 de xullo, prazo de execución dous meses, lévase feito cero euros. En vista
ao resume do que se pasa que se realizou nove meses despois de aprobado o orzamento de
2005 o 33% si non temos en conta Marqués de Figueroa, senón baixaría ao 15%, quere
preguntar si con estes datos cre realmente que o grupo de goberno está facendo unha boa
xestión dos recursos que o pleno lle puxo á súa disposición nos últimos orzamentos, quere
preguntar concretamente cando se vai iniciar a fase dos Carballás e cando se vai rematar as
obras en Penedo de Abaixo  que o preguntou en novembro pasado e se lle dixo que había
que asentar, xa van catro meses de asentamento para cando está previsto. Con respecto ao
Sr. Tomé di que o chamou o venres día 24 para informarlle de que habían cambiado un foco
que estaba fundido e que os demais focos estaban todos oxidados e había risco de caída e
que se ía pechar a piscina dende o día 1 ata o 10 deste mes para baleirala e reparala. As
noticias que saíron ao día seguinte eran un pouco contradictorias co que dixo de que xa se
pechaba ese mesmo día e que ademais fora nunha revisión rutinaria, en calquera caso cre
nas súas palabras, pero a súa pregunta é ¿si a situación era tan grave, polo menos así llo
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plantexou, porque houbo que esperar ao día 1 para pechar a piscina?, é dicir, si había un
perigo de que caera un foco, a piscina estivo aberta o sábado, o luns e o martes, é dicir o día
1 era o mércores. O Sr. González Tomé di que se pechou o sábado xa. O Sr. Yáñez
Fernández di que outra dúbida que lle queda é si esto xurdiu porque se fundiu a lámpada ou
porque foi unha revisión rutineira que se fai na piscina. O Sr. González Tomé di que se fan
revisións periódicas,  pero neste caso se fundiu a lámpada e houbo que cambiar esa lámpada
que está no centro do vaso e cando se subiu para ver porque estaba algo descolgado o foco,
se levou unha escaleira e se observou que había tres mais que estaban na mesma situación,
que o gancho que engarza a cadea que estaba practicamente solto entón se tomou esa
decisión porque pensa que é mais responsable tomar esa decisión que non esperar a que lle
caera a alguén na cabeza, entón foi por iso. O Sr. Yáñez Fernández di que o previsible era
que caera o foco enriba da cabeza da xente porque si non se fai unha revisión periódica, é
dicir, este foi un achado casual porque se fundiu unha lámpada, non porque se fagan
revisións rutineiras das lámpadas do teito. O Sr. González Tomé di que a revisión se fai cada
vez que se pecha a piscina para parada técnica, para limpeza e todo o que hai que facer,
daquela é cando se revisa todo, e eso transcorren cinco ou seis meses entre parada e
parada, entón o deterioro seguramente xa o había pero nese transcurso de tempo se acabou
de deteriorar e por iso estivo a piques de caer, eso tamén di que en xuño cando se faga a
obra que se vai facer na piscina eso se vai evitar porque van ir laterais como ían no proxecto
inicial e non como están agora. O Sr. Yáñez Fernández  tamén quere preguntar que se vai
facer cos abonados e por último unha reflexión, cre que a piscina leva moi pouco tempo
aberta, ten pouca utilización e é sorprendente que se oxiden os focos, que haxa que
modifica-los vestiarios e que haxa que facer unha boa inversión no sistema de aireación e
climatización, ao seu modesto entender se fixo unha mala recepción da piscina, é dicir, aquel
espírito combativo que tiveron na recepción dos Casais non o tiveron neste caso da piscina e
vai saír por un ollo da cara.

O SR. GONZÁLEZ VIZOSO di que a recepción da piscina non a fai o Concello,
que a fai a Deputación que é a financiadora da piscina e o control e dirección de obra a leva a
Deputación, ao marxe do Concello, e o proxecto tipo, a Deputación saca un concurso de
ideas para que se presenten ideas, e se presentan proxectos tipo, que este problema que ten
o Concello de Fene o ten o Concello de Oleiros, etc. que teñen a mesma piscina tipo, en
Oleiros houbo un conflicto grande con este tema, ou sexa que non lle botemos as culpas a
quen non a ten, de feito protestaron por estas cousas, se lle dixo moitas veces ao director de
obra.

O Sr. YÁÑEZ FERNÁNDEZ di que a piscina a fai a Deputación e a entrega a
deputación e a recepciona o Concello, a piscina non é como os colexios ou como o centro de
saúde, a piscina é do Concello e a fixo a Deputación, e os Casais non se recepcionou por
parte do Concello porque tiña múltiples defectos na súa infraestructura, que se repetiu aquí
moitas veces e de feito aínda non figura no arquivo a recepción do colexio de os Casais pero
sen embargo  da piscina si, polo tanto todos estes problemas que se viron dende o primeiro
momento porque ademais a piscina pasou moito tempo antes de iniciarse, pois non se
debateron, pois que non se recepcionara a piscina si tiña tantos defectos, por di el que si en
cinco anos de utilización que de pronto se vexa que os vestiarios non están acondicionados,
que a climatización vai mal, todo esto habería que velo antes de recepcionar un edificio, ou
cando menos ter unha garantía para que toda esta obra a asumira a Deputación e agora a
teñamos que asumir nós, porque ve unha resolución do Alcalde onde se vai modificar un
diñeiro que viña para os vestiarios que se vai meter precisamente noutro tema, é dicir, todas
estas cousas son un defecto de recepción, se recepcionou mal a piscina.
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O SR. GONZÁLEZ VIZOSO insiste en que quen recepciona a piscina non son os
técnicos municipais, son os técnicos da Deputación e lle entregan a piscina ao Concello, si
quere usala ben e si non quere usala non a usa, ten ese dereito.

O SR. GONZÁLEZ TOME, con respecto aos abonados di que na próxima comisión
de cultura vai ir unha proposta para aceptala na comisión e para poder levala adiante.

O SR. PICO SANMARTÍN di que non quere ser descortés pero con respecto ás
obras, na ultima comisión se entregou un estadillo, o tedes aí, para o luns hai comisión de
urbanismo, falaremos de obras, el non ten aquí loxicamente os proxectos todos nin os
programas e polo tanto non pode contestarlle, pódelle dicir que o Camiño dos Carballás está
nunha obra que estase executando e o Penedo de Abaixo igual. En canto á pregunta que lle
fai de si están gastando ben os cartos ou mal, eso como o sabe o di o pobo cada catro anos,
non o ten que dicir el, nin seguramente che toque dicilo a ti, podemos opinar loxicamente
cada un dende o seu punto punto de vista pero quen o ten que dicir é o pobo cada catro
anos.

O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ di que ten diante a documentación, que aínda que el
non a teña debería coñecela porque é o responsable de urbanismo, e aquí en canto ás
certificacións non aparece nada do camiño dos Carballas, aparece Punxeiros, Picoto,
Fontelonga e Avda. do Mar, non aparece nada dos Carballás, pero ao mellor empezaron esta
semana. O Sr. Pico Sanmartín di que o camiño dos Carballás non o empezaron esta semana,
é unha obra que se esta executando actualmente, é a empresa Proquintas, que esa obra a
coñece moi ben, non pode vir aquí porque haxa xente,  se podan facer florituras, pero hai que
ceñirse á realidade tamén, que sabe cal é esa obra, está feito e xa se explicou moitas veces,
o Camiño de Punxeiro está feito a Avda. do Mar, está sen acabar por certo Sillobre, e está
sen rematar o de Fontelonga, e falta Limodre e o Camiño dos Carballás, é unha obra que ten
a mesma empresa e sabe ben como está que non é a primeira vez que se fala desa obra,
que segue entendendo o que dixo o outro día, hai unha comisión onde se explican todas
estas cousas e se veñen con cousas ao pleno, que non lle da ningún rubor dicilo que non ten
aquí os proxectos e non o sabe de memoria, pero esas obras concretamente si o sabe
porque estanse executando e sabe como están e o Sr. Yáñez Fernández tamén, e este
último di que vai executado o 33% nada mais das obras, e o Sr. Pico di que agora mesmo hai
mais executado e que o técnico tódolos meses fai certificacións.

O SR. GONZÁLEZ VIZOSO di que o orzamento se aproban definitivamente no
mes de xullo, hai polo tanto un atraso na execución de todo o contido que teñen os
orzamentos, digamos as actuacións que ten o Concello, e en urbanismo exactamente igual,
existe un atraso todos o sabemos e somos conscientes, e esa é unha cousa que vai ligada ao
tema dos orzamentos, e ben que eles urxiron moitísimo ter tódolos proxectos redactados
antes de fin de ano.

O SR. ALCALDE manifesta que se vai a incorporar o Sr. Permuy a presidi-la
sesión porque ten agora na Casa da Cultura a inauguración do ciclo Non des a
esquecemento que empeza hoxe e polo tanto vai seguir o Sr. Permuy sendo a hora das
dezaoito e cincuenta e cinco minutos.

O SR. RODRIGUEZ CARBALLEIRA di que dende o grupo municipal do PSOE,
aínda que non é a primeira vez, tiveron coñecemento de que por parte da Concesionaria do
servicio municipal de augas, notificouse a diferentes veciños uns datos que consideran que
non son reais, uns datos que plantexan que durante ese período trimestral houbo consumo
de cero m3 de auga e entre outras xustificacións na propia notificación plantexa que pola
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imposibilidade de acceder ao contador, esa é unha falsidade, eles o comprobaron porque se
da a circunstancia de que eses determinados contadores están na propia rúa, é dicir, ante
ese feito, e ante a repetición, e tendo en conta que esta Corporación no seu momento
aprobou unha modificación da tarifa en función de cobrar o consumo real para tratar de
estimular o aforro no consumo de auga, tarifas diferentes e a maior consumo gravando a
tarifa, temen que por parte da concesionaria se acumule precisamente ese consumo en
trimestres posteriores e con eso o que se estaría facendo sería cobrar unha das tarifas altas
da propia taxa, o que sería dalgún xeito irregular ou ilegal, é dicir, ao usuario se lle estaría
cobrando de mais por circunstancias alleas á súa vontade, polo tanto tendo en conta esa
cuestión, plantexan que por parte do presidente da comisión de seguimento se convoque
esta comisión á maior urxencia e tamén se convoque á empresa concesionaria para que
aclare estes feitos en dita comisión.

O SR. PERMUY MARTÍNEZ di que os recibos que manda a concesionaria para
revisión xa se detectaron, se lle comunicou inmediatamente á concesionaria que faga unha
revisión íntegra de tódolos recibos que teñen tarifa cero para ver si hai un erro, eso é o que
están facendo neste momento, imaxina que unha vez que o revisen, a promesa deles é que
van a facer o abono correspondente ou a recalificación correspondente aos abonados,
poñendo a cada un nos seus tramos, xa di que se detectou hai dous meses, que o trimestre
pasado llo deron para que fixera esa revalorización, fixeron un seguimento e efectivamente
hai uns erros, eles din que son contadores ocultos pero para eles eso non o teñen en conta,
hai contadores que ao mellor non teñen rexistrados, non sabe, eso é o que lles están
comentando, pero eles o que saben é que houbo un erro na lectura dos contadores e eso
provoca o que está dicindo o Sr. Rodríguez Carballeira, no momento que se acumulen dous
meses a calquera cidadá lle van cobrar unha tarifa superior á que lle corresponde, polo tanto
xa di que no mes anterior se lle pediu que fixera unha revisión completa e que regularizara a
situación de tódolos usuarios, eso é o que están a facer e que imaxina emitirán un informe
tan pronto o teñan.

O SR. RODRIGUEZ CARBALLEIRA, di que considera moi interesante esa petición
de rectificación, pero segue mantendo que por parte da concesionaria se expliquen as
razóns, que a el se lle dixo persoalmente que era por imposibilidade de acceder ao contador,
cando os contadores están na rúa, está dicindo do dato concreto no que o contador está na
rúa, e logo tivo datos de mais, e na notificación se lle di por imposibilidade de acceso, entón
plantexa que por parte dos servicios técnicos correspondentes á propia concesionaria se lle
pidan tódolos datos concretos e toda esa relación, incluso desas facturacións e que de o
motivo do porqué, el pode intuír algún motivo, en todo caso que se aclare, e por tanto segue
plantexando a reunión desa comisión e ante esa comisión que veñan os responsables da
concesionaria e aclaren os temas.

A SRA. BLANCO PICO di que en primeiro lugar quere remitirse ao 27 de febreiro
que é cando o seu partido o Partido Popular presentou unha moción para que se instara á
Demarcación de Estradas para que tomara medidas no Rego da Moa, quere remitirse hoxe
porque precisamente o venres houbo unha colisión en cadea, tres coches, non houbo danos
persoais pero si materiais e puido pasar o que fora, entón que alguén lle diga como está este
trámite agora e que se urxa a necesidade de tomar medidas urxentes nese punto da estrada.
Por outro lado quixera tamén tocar o tema da piscina, resúltalle estraño que nin o Alcalde nin
ningún concelleiro lle conteste no pleno pasado cando preguntaba pola revisión que se facía
ao alumeado e que se lle contesten hoxe ás preguntas que facía por escrito e se lle diga que
está a piscina pechada. Pediríalle ao grupo de goberno que fixera un seguimento mais
constante daqueles locais municipais e a vida en si municipal, porque tamén é curioso que
preguntara polas vallas do edificio que está en fronte ao colexio e ao día seguinte se
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retiraran, sen contestar ás preguntas pero polo menos élle grato saber que algún caso se lles
fai. Sabe que a piscina se baleirou en nadal, nese momento cre que era o momento oportuno,
e non é que o crea senón que así o di o contrato, de facer unha revisión en tódalas
instalacións, si esa revisión se fixera a fondo, por parte da empresa, que nin sequera ten que
facela o concello, agora tamén quere deixar claro que dubida moito de que a empresa estea
facendo unha boa labor dentro do que é o mantemento das instalacións en xeral. Si esa
revisión se fixera xeral hai dous meses, transcorridos dous meses é imposible que haxa que
pechar con carácter urxente unha piscina porque hai ameaza de se caian os focos por
oxidación, porque en dous meses si é certo que non se oxidaron, temos o problema e
miraremos como solucionalo mais adiante para que non volva a pasar, o seu consello é que
se faga un seguimento mais de cerca sobre todo a esta empresa que en distintas ocasións
nos demostrou que non está facendo unha boa labor de mantemento das instalacións, e
sobre todo o que dicía o Sr. Yáñez, agora que temos o problema enriba, mirar como se lles
vai respostar a estes damnificados da piscina, porque hai xente que ten pagado as
instalacións e hai xente que estaba facendo un seguimento diario que ía á piscina por
necesidade de saúde e cre que deberiamos darlle polo menos unha solución.

O SR. PICO SANMARTIN di que no cruce do Rego da Moa hai que dicir que veu o
Xefe de Demarcación de Estradas, quedou de dar unha solución, de momento non chegaron
a este Concello, é certo que non chegaron, pero o equipo de goberno está traballando para
solucionar definitivamente o tema daquel cruce, e di esto que está traballando para
solucionalo definitivamente porque a intención deles é suprimir o cruce, con esto tamén lle
aconsellaría que mañá non saia na prensa dicindo que o conseguiu o Partido Popular como o
está facendo habitualmente, esto o está facendo o equipo de goberno, cando lle toque
gobernar a ela algún día pois terá que facer as xestións e levar o mérito delas, de momento
hai un equipo de goberno que está traballando e ten moi próximo a solución dese cruce.

O SR. GONZÁLEZ VIZOSO, di que si as vallas da Jorge levan dez ou doce días
xa sacadas, si as mandou sacar el hai tempo que falou con Juan, é unha bobada así
simplemente porque a obra está paralizada, sacaron as vallas e a xente vai pola beirarrúa,
que xa as sacaron hai uns días, non precisamente porque ela presentara a moción se
sacaron ao día seguinte, e ademais se lle vai dar unha solución alí, se vai coller a valla que
pecha a obra e se vai retirar cara a dentro para que quede outro marxe para circular os
cativos por alí, que a solución foi así.

O SR. GONZÁLEZ TOMÉ di que non sabe en que se basea quen está facendo de
portavoz do PP, supón que ese é o pensamento do partido popular, non sabe en que se
basea, terá algo para dicir que a empresa que está levando os servicios de mantemento nas
instalacións deportivas do concello que non cumpre co que ten que cumprir, supón que terá
algo para poder demostralo. En segundo lugar di que era coñecedora o mesmo día que o
coñeceu o portavoz do PSOE de que se ía pechar a piscina o luns, e a verdade que si lle dixo
o día primeiro a Jorge equivocouse de data pero era o luns cando se ía pechar, tamén di que
se vai adiantar a apertura, e xa respostóu antes co que se vai facer coa xente que está
utilizando a piscina e que estivo ou vai estar estes oito días sen piscina, eso vai haber unha
proposta na comisión e xa se aprobará, e despois con respecto ao que di, pregúntalle si ela
sabe si na súa casa dentro de dous meses se lle vai fundir unha lámpada, ou si se lle vai
descolgar unha lámpada, si o sabe dende logo é moi boa como visionaria, supón que eso o
dixo por dicir algo, porque eso non lle cabe na cabeza a ninguén pensar que en dous meses
e en decembro cando se pechou a piscina e cando se fixo a revisión que se ía saber que se
ía fundir unha lámpada, que se vai descolgar unha cadea, pois ben, si cre que ten que ser así
vai ser difícil que atope a alguén que contrate unha empresa que lle poida predicir o futuro da
piscina ou de calquera obra que estea facendo.
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A SRA. BLANCO PICO di que acepta que sexan dez días da retirada da valla, non
ten nada que dicir en contra, hai dez días que se retirou a valla, hai un mes xusto que dixo ela
este tema no pleno anterior, xusto un mes, está na acta. En canto á piscina estamos a falar
dun local público, onde temos que tomar unhas medidas de seguridade porque estamos
xogando co benestar da xente que está alí, hai que facer unha revisión, efectivamente estalle
a dicir que son uns focos fundidos, pero son uns focos fundidos ou son uns focos oxidados
que foi o que lle dixo a ela, que lle da igual cando llo dixera,  si é certo que tivo a delicadeza
ou o detalle de vir a dicirllo e tamén lle dixo que había uns focos oxidados que era un perigo
que caeran enriba da piscina, que ían cambiar unha lámpada e que se detectou o estado en
que estaban os focos, eso foi o que lle dixo o Sr. González Tomé, non é posible que un foco
calquera, na súa casa ou na casa de calquera, se deteriore en dous meses, non é posible,
pero o admite, e si quere que lle diga porque di que esa empresa non está respondendo o di,
porque lle fai unha relación agora mesmo de memoria si quere.

O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, pregunta en primeiro lugar sobre as cotas dos 15
días en que a piscina estivo parada e que xa respostou o Sr. González Tomé que se tratará
na Comisión de Cultura-Deportes. Ao mesmo tempo pide que se aproveite para cambia-los
focos de sitio xa que agora están enriba do prato da piscina e poñelos noutro lado para poder
amañalos mellor en caso de avaría. O Sr. GONZÁLEZ TOME responde que se miraría o
asunto e se tería en conta.

En segundo lugar di que as obras da casa das palmeiras, fronte ao Perla, que non
deixan paso para as persoas. O Sr. PICO SANMARTÍN contesta que se vai mirar e falar co
contratista das obras para ver de darlle unha solución si é que se lle pode dar.

 E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás
dezanove horas e quince minutos do día ao comezo sinalado, de todo o que eu, como
secretaria, DOU FE.

O PRESIDENTE,      A SECRETARIA,


