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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 4 DE
MAIO 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.
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 accidental:

Dª Milagros López Álvarez.

Secretaria:

Dª Pilar María Pastor Novo,
Secretaria xeral do Concello de Fene.
Dª Mª Isabel Fernández Rivas.
Funcionaria do Concello.

90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28
estudio e exame dos asuntos  incluídos

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do
Concello de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito
horas e dous minutos do día catro de maio 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 accidental Dª Milagros
López Álvarez, e actúa como secretaria Dona Pilar
María Pastor Novo, secretaria xeral do Concello, que
da fe do acto, agás no punto segundo da Orde do Día
no que exerce as funcións de Secretaria  por
abstención da Sra. Pastor Novo no procedemento, a
funcionaria do Concello de Fene Dª Mª Isabel
Fernández Rivas (Resolución da Alcaldía nº  356 de
data 24 de abril de 2006).

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos
que se da o quórum legalmente esixido polo artigo de
novembro, declara aberta a sesión, pasándose ao
na Orde do día da convocatoria.

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EN
DATA 6 DE ABRIL DE 2006.-
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De conformidade co preceptuado no artigo 91 do Real decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo Sr. Alcalde-Presidente pregúntase se existe algunha obxección ou
observación á acta da sesión celebrada en data 6 de abril de 2006, e previamente remitida
coa convocatoria, e non formulándose ningunha, pola Presidencia sométese a votación
ordinaria a súa aprobación, sendo aprobada por unanimidade dos/as señores/as
concelleiros/as presentes.

(Neste momento incorpórase  á sesión o concelleiro Don Ivan Puentes Rivera).

De seguido, antes de entrar no estudo e exame do seguinte asunto, con permiso da
Presidencia, auséntase do salón de sesións, por terse abstido no procedemento, a Secretaria
Xeral do Concello de Fene Dona Pilar María Pastor Novo, exercendo as funcións de
secretaria a funcionaria deste Concello Dª Mª Isabel Fernández Rivas.

2º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA A DESISTIMENTO DE SOLICITUDE DE
MODIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DOS POSTOS DE SECRETARÍA E
INTERVENCIÓN.-

Dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e
Protección Civl celebrada en data 28 de abril de 2006 que transcrito literalmente di:

“Dáse conta á Comisión da Proposta da Alcaldía de data 24 de abril de 2006 que transcrita
literalmente di:

PROPOSTA

Resultando que en data  2 de febreiro de 2006, polo Pleno deste Concello se acordou
aprobar a moción presentada polos Grupos municipais PSG-PSOE e PP sobre a modificación
da clasificación dos postos de traballo de Secretaría-Intervención, e polo tanto, solicitar da
Dirección Xeral da Administración local da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia que, en uso das competencias sobre esta materia lle
foron delegadas a través da Orde de 12 de setembro de 1995 (DOG nº 177, de 14 de
setembro) resolva  modifica-la clasificación dos postos de traballo de Secretaría e
Intervención do Concello de Fene, actualmente de clase primeira para que queden
clasificados en clase segunda, mantendo o posto de Tesourería como reservado a
funcionarios de  habilitación nacional, subescala de Intervención-Tesourería, categoría de
entrada, tal e como está na actualidade.

Visto o escrito remitido pola Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de data 11 de abril de 2006 (entrada
19.04.06, nº rexistro 2415), polo que se comunica que en data 13 de febreiro de 2006 tivo
entrada no rexistro xeral desa Consellería certificación do acordo adoptado polo Pleno deste
Concello de data 2 de febreiro de 2006, así como que mediante  Resolución de 6 de marzo
de 2006 da Dirección Xeral de Cooperación  Local polo que se resolveu o concurso unitario
de traslados de funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional
foille adxudicado o posto de Secretaría, Categoría Superior do Concello de Fene a Dª Pilar
María Pastor Novo a cal presentou escrito nesa Dirección Xeral no que solicita se lle poña de
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manifesto o expediente da modificación da clasificación do referido posto, concedéndolle
trámite de audiencia,  e se pon en coñecemento deste Concello a existencia do referido
escrito ao obxecto de que se formulen, no seu caso, as consideracións que se estimen
pertinentes ao respecto no prazo de 15 días.

Considerando que a moción aprobada polo Pleno do Concello en data 2 de febreiro de 2006
non foi sometida a dictame da  correspondente Comisión Informativa, nin con carácter previo
ao seu debate se ratificou a urxencia do asunto polo Pleno da Corporación, o que supón unha
infracción do disposto nos artigos 82.2 e 82.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, funcionamento e  réxime
xurídico das  Entidades Locais, e que tal infracción, segundo ten declarado a xurisprudencia,
constitúe infracción de normas esenciais de formación da vontade do Pleno, máximo órgano
colexiado, que, por elo, ten encaixe na causa de nulidade de pleno dereito recollida no artigo
62.1 e ) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo o cal son nulos de pleno dereito
os actos das Administracións Públicas dictados prescindido total e absolutamente do
procedemento legalmente establecido e das regras esenciais para a formación da vontade
dos órganos colexiados, consecuencias éstas da falta de dictame previo que non foron
advertidas na referida sesión polo órgano que tiña atribuído o asesoramento legal preceptivo
á Corporación.

Considerando que na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno do Concello en
sesión de data 30 de decembro de 1997, nos postos denominados  “Secretario  e
Interventor , se establece como requisitos para o desempeño  dos postos os seguintes:

 Secretario:
 a)Prazas de plantilla que poden ocupalo:

Grupo/s: A
Escala: Habilitación nacional.
Subescala: Secretaría, Categoría Superior e Secretarios de 1ª Categoría do Corpo Nacional
se Secretarios (1ª Categoría) de Administración Local extinguido.
Clase:
b) Titulación: Requírese estar en posesión do Título de Licenciado en Dereito ou Ciencias
Políticas ou pertencer ó Corpo Nacional de Secretarios de 1ª  Categoría a extinguido.
c) Formación específica: Pertencer á Escala de Funcionarios de Administración Local con
Habilitación Nacional, Subescala de Secretaría, Categoría Superior ou ó Corpo Nacional
extinguido de Secretarios de Administración Local de 1ª Categoría.
d) Requirimentos específicos: Requírese dispoñibilidade para o desempeño das funcións fora
do horario habitual de traballo.”

Interventor:
a) Prazas de Plantilla que poden ocupalo:

Grupo/s: A
Escala: Habilitación Nacional.
Subescala: Intervención- Tesourería. Categoría Superior ou Interventor do Corpo Nacional de
Interventores extinguido.
Clase:
b) Titulación: Requírese estar en posesión do Título de Licenciado en Dereito, Ciencias
Económicas, Ciencias Empresariais, Intendente Mercantil ou pertencer ó Corpo Nacional de
Interventores extinguido.
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c) Formación específica: Pertencer á Escala de Funcionarios de Administración local con
Habilitación de Carácter Nacional, Subescala de Intervención, Categorías de Entrada e
Superior, ou ó Copo Nacional de Interventores extinguido.
d) Requirimentos específicos: Requírese dispoñibilidade para o desempeño das funcións fora
do horario habitual de traballo”.

Considerando que a  Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función
pública articula  a regulación da función pública sobre a base dos postos de traballo, sendo
defina a relación de tales postos como “ o instrumento técnico a través do cal se realiza a
ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos e se precisan os requisitos
para o desempeño do posto (art.15.1º), polo que é nela onde debe fixarse en todo caso a
denominación e características esenciais dos postos, as retribucións complementarias e os
requisitos esenciais para o seu desempeño.

Considerando que o acordo adoptado en data 2 de febreiro de 2006, relativo á solicitude de
lmodificación da clasificación dos postos citados adoptouse sen que, con carácter previo se
modificase a relación de postos de traballo no referente aos requisitos para o desempeño dos
postos de Secretaría e Intervención, modificación  que requiría a previa negociación nos
termos sinalados na Lei 9/1987, polo que infrinxiuse  o disposto nos artigos 15.1 da Lei
30/1984 e o disposto na Lei 9/9187, de órganos de representación, determinación de
condicións dos postos de traballo e participación dos funcionarios públicos.

Considerando que a solicitude de modificación da clasificación dos postos formulouse cando
xa se atopaba convocado, finalizado o prazo de presentación de instancias e pendente de
resolución o concurso unitario de traslados de Funcionarios de Administración  Local con
Habilitación de Carácter Nacional.

 Considerando que  por Resolución de 6 de marzo de 2006, da Dirección Xeral de
Cooperación  Local, pola que se resolveu o concurso citado, foille adxudicado o posto de
Secretaría do Concello de Fene, categoría Superior á funcionaria pertencente a dita
subescala e categoría, Dª Pilar María  Pastor Novo.

Considerando que a reclasificación dos postos suporía unha infracción do principio de
confianza lexítima que como principio xeral do dereito fundamenta e estructura todo o
ordenamento xurídico, por canto a funcionaria que obtivo o posto concursou ao mesmo, tal e
como saía na convocatoria, é dicir, como un posto de Secretaría, categoría superior, polo
que, no momento de formular a solicitude de participación, evidentemente non podía coñecer
que con posterioridade por este Concello se ía a solicitar unha reclasificación do mesmo,  e
lle causaría uns prexuízos que non ten a obriga de soportar.

  Considerando que o principio de confianza lexítima, incardinado no principio de boa
fe, son manifestación do principio de igualdade de todos ante a Lei (art.14 da Constitución),
así como de seguridade xurídica (artigo 25.1 CE) e que dito principio ven recollido así mesmo
no artigo 3.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, segundo o cal “As Administracións Públicas
serven con obxectividade os intereses xerais e actúan de acordo  aos principios de eficacia,
xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á Lei
e ao dereito.
Igualmente deberán respectar na súa actuación o principio de confianza lexítima”.
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Considerando que o Tribunal Constitucional, ao referirse á seguridade xurídica consagrada
no artigo 9.3 da Constitución, ten sinalado que tal principio é a suma de certeza, xerarquía e
publicidade normativa, irretroactividade do non favorable e interdicción da arbitrariedade
(SSTC 27/1981, 99/1987 e 227/1988).

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO

Desistir da solicitude de  modificación da clasificación dos postos de Secretaría e Intervención
acordada polo Pleno da Corporación en sesión de data 2 de febreiro de 2006,  deixando sen
efecto o referido acordo.  Fene, 24 de abril de 2006. O alcalde, Asdo: Xosé María Rivera
Arnoso.”

Ábrese o debate (.../...)

Rematado o debate, polo Sr. Presidente sométese a votación ordinaria a proposta e por
unanimidade dos Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión, se dictamina favorablemente a
proposta anteriormente transcrita, propoñendo ao Pleno da Corporación a súa aprobación.”

Ábrese o debate e intervén en primeiro lugar o Sr. Permuy Martínez dicindo que a proposta
que se fixo e que se trae como ditame a pleno que se pasou pola Comisión de persoal o
outro día, onde fan un relatorio e manteñen a mesma teoría de desestimación por parte da
alcaldía desta moción, indicando unha serie de puntos e puntualizacións que se fixeron ao
longo daquel pleno onde se presentou dita moción, entre eles que non había un informe de
Secretaría e que se pedira en varias ocasións, polo tanto se manteñen no acordo que se
presentou á comisión e no dictame da comisión que foi favorable.

Intervén de seguido o Sr. Yáñez Fernández manifestando que ao seu grupo o primeiro que lle
chama a atención nesta proposta é o contexto tan amplo que lle dan ao tema, non esquecen
que no verao do ano pasado presentaron unha resolución da Alcaldía moi discreta que era
para unha comisión de servicios para un secretario neste Concello e neste caso traen unha
resolución  moi ampla e acompañada de varios escritos e ligada ao contexto da proposta. En
segundo lugar, quere imaxinar que esta proposta é unha especie de recurso do equipo de
goberno a unha resolución adoptada pola maioría do pleno en febreiro de 2006 sobre a
recalificación de prazas de habilitados nacionais, e dende logo non entenden porque a
presentan con este atraso, cando o PSOE non estaba de acordo cunha decisión plenaria,
presentaba os recursos no pleno seguinte, e pon como exemplo o caso da ampliación da
concesión a Aquagest ou a reurbanización da rúa dos Muíños, e neste caso a traen con case
tres meses de atraso. En terceiro lugar presentan unha proposta ou recurso, non sabe
exactamente como definilo, sen informe de Secretaría, na que fan mención a unha serie de
leis e entende perfectamente que esta Secretaria non pode facer o informe porque como
figura nun dos escrito abstense como demostrou agora saíndo do pleno, pero si a tiveran
presentado en tempo e forma, é dicir, no pleno seguinte á súa resolución poderíase informar
pola anterior secretaria, ou no seu defecto, poderían ter feito un informe xurídico externo que
non sería a primeira vez que se pide. Fala o Sr. Alcalde na primeira folla que a moción non foi
sometida a ditame de ningunha comisión nin se ratificou o seu carácter de urxencia, e á vista
disto, a súa pregunta é ¿dende o ano 1999 que é dende cando el está neste Concello, cantas
mocións foron sometidas a ditame de comisión ou de xunta de portavoces?. Non
esquezamos que a dinámica de funcionamento do Concello a marcaba sempre o BNG e que
incluso se permitían levar as mocións aos plenos cando lles conviña, sen ir mais lonxe, pon
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como exemplo a do mercado municipal ou a auditoría que a atrasaron alegando que faltaban
informes da oficina técnica e de intervención. Por outro lado falan da urxencia, esta moción
non se presentou con carácter de urxencia, presentouse en tempo e forma e polo tanto non
había necesidade de votar en ningún pleno a urxencia da mesma. Polo tanto, realmente
parécelle patético e dunha pobreza política inigualable que despois de vinte anos
presentando mocións que non pasan por comisión, se escuden niso para xustificar a nulidade
da moción do 2 de febreiro, é triste ver que un goberno municipal como o do BNG ao que hai
que recoñecerlle grandes avances en Fene, se deteriora día tras día e se arrastra incapaz de
controlar o funcionamento do Concello, e rógalle ao Sr. Alcalde, que como queda aínda un
ano para as vindeiras eleccións municipais, polo ben da vida política municipal, tanto dos
funcionarios como dos concelleiros, así como polo ben de tódolos veciños de Fene, remodele
o grupo de goberno e recorra a algunha persoa que sexa capaz de reconducir a actitude
errática que están levando nos últimos meses. Non vai entrar en mais consideracións
legalistas sobre as propostas que presentan porque entenden que dende o punto de vista
legal xa esta bastante clarificado na súa moción de febreiro, e en calquera caso, serán outras
as instancias que determinarán si os vosos argumentos legais ou os nosos levan razón. Por
último quere precisar, e para quen corresponda entendelo, que da mesma maneira que os
socialistas de Fene xamais lle din a un funcionario como ten que facer o seu traballo nin
piden explicacións en canto a episodios de concursos, traslados, prazas vacantes, etc., eles
tampouco están dispostos a que a súa política municipal sexa marcada por ningún
funcionario, polo tanto, dende este grupo municipal rexeitan esta proposta que presenta o Sr.
Alcalde para anular a recalificación das prazas.

A continuación intervén a Sra. Blanco Pico e manifesta que dende o Partido Popular non
entenden moi ben  a que ven esta proposta que foi aprobada en pleno, por maioría absoluta e
que presentaron porque entendían que necesitaban cubrir unhas prazas que eran moi
difíciles de cubrir en categoría de primeira, e o xustifica o estado no que están agora mesmo
estas prazas e os problemas que están ocasionando en intervención ao manterse o Concello
en primeira e non dispoñer de interventores de primeira, que esa foi a política que
plantexaron dende o principio, que se baixara a categoría de entrada para puideran ser
cubertas as prazas con persoal fixo. Tampouco entenden que agora se pidan ás mocións que
teñan que pasar por comisión, só a esta moción, porque o resto das mocións non se pide e
seguen a ser legais e están dentro da legalidade, si a norma se aplica para unha moción
determinada entenden que se debe aplicar a tódalas mocións, entón eles dende o seu partido
van manter a postura que mantiveron no seu día e non van cambiar porque entenden que
non hai ningún motivo que lles ditamine cambiar a súa postura.

Acto seguido intervén o Sr. Sánchez Martínez e di que a postura súa é coñecida dende a
decisión que se tomou no pleno do 2 de febreiro deste ano, naquel momento votaron que non
á reclasificación dos postos de secretaría e intervención, actualmente de primeiro nivel e que
se querían pasar a segundo, e seguen manténdose na mesma posición que mantiveron aquel
día. Como repetían aquel día esto foi unha cuestión que se tomou con moita precipitación, é
volver a expoñer outra vez o que naquel momento se expuxo e queren, dentro da explicación
do porque se manteñen, hai que volver outra vez a repetilo. Eles, naquel momento cando se
tratou o tema, dicían que si se quería facer esta reclasificación tiña que haber unhas
garantías que non afectara nin a ingresos, subvencións, financiamento procedente doutras
administracións, tanto de comunidade autónoma como do estado, ou diferentes órganos, e
para iso necesitaban un informe, como naquel momento o informe non apareceu por
ningunha parte pois seguen no mesmo. Tamén dicían que esto non debía afectar a ningún
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interese dos traballadores, tanto económico como de calquera outra índole, hoxe xa ben,
pero naquel momento non se vía, que non hai dúbida que é unha persoa que está afectada
porque hai unha reclamación, esto abunda mais no que eles dicían. Naquel momento,  tamén
dicían que era un tema moi serio, que era un tema que había que analizalo con tempo, con
precipitación e expoñían tamén que como é un tema que non ten caducidade e podería
presentarse en calquera momento non pasaba nada por esperar un tempo prudencial, recibir
eses informes e se facía, unha vez que se obtivesen eses informes, si hai unha vantaxe para
o concello decidirían en consecuencia, e se non gañaban nada, digamos que non merecía a
pena. Que as posicións séguense a manter, que nunca estiveron nin están de acordo porque
esto se demostrou dentro das xustificacións que había cando se quería xustificar que con
este cambio que as prazas tanto de secretaría como de intervención que ían ter mais
estabilidade en posto e como ven que eso non é certo, naquel momento se explicou, as
persoas entran cun determinado nivel, ao cabo do tempo se ascende, había outro tema
tamén naquel momento, e é o que esto está ocasionando, a reclamación da persoa que neste
momento reclama, había aberto un prazo para ocupar as prazas, ese período como mínimo
se debía ter esperado a que as persoas interesadas, porque o que non hai dúbida é que as
persoas que se presentaron e solicitaron estas prazas o solicitaron cando naquel momento
tiñan un nivel determinado, si en vez de ter ese tiveran outro, non sabe si as solicitarían ou
non, ese era un período curto que como se demostrou co tempo non houbese pasado nada.
Cando eles mantiñan tamén, e aquí quere dicir unha serie de cousas, cando se lles acusou a
IU cando pedían os informes de que esto era unha forma de dilatar o proceso e que o que
querían era botar tempo e que esto non se chegara a producir, ve que se seguen a manter as
outras posturas que había, como todas as posturas son respectables aínda que non as
comparte, naquel momento afirmouse pola maioría que sacou a proposta adiante que
estaban moi seguros, que sabían ben o que facían, e outra cousa que lle molesta bastante,
cando se di que está nos libros, que nos libros nesta vida está todo, dende un manual de
astronauta ata calquera proxecto de arquitectura que haxa para levantar as torres xemelgas
ou o edificio mais grande do mundo que haxa, agora que as cousas están nos libros
podemos lelas, pero hai unha cousa mais importante que debemos saber que é
comprendelas. Volvendo ao tema ven que hai unha serie de cousas, de requisitos, calquera
que estudiara dereito administrativo o que non hai dúbida que non se cumpriron, hai unha
interpretación das persoas que fan o informe que din que os actos son nulos de pleno dereito,
aparentemente é o que parecen, agora sempre hai xuíces que están por riba de nos e son os
que decidirán neste caso, a autoridade que corresponda terá que decidir no momento
oportuno. Resumindo e para non estenderse mais, non ven ningún beneficio neste momento
co cambio, ven que hai persoas prexudicadas, polo menos unha, si unha persoa reclama xa
vemos que está aí, e hai unha consideración que fai el, é unha opinión e que é de prever que
a actual distribución territorial e administrativa dos concellos é previsible que cambie e xa
houbo varios intentos, que vaia polo ámbito de fusións, unións, ou reformas a maiores
Concellos pois é bastante previsible, e poderían recordar aquí dos dous partidos que
gobernaron España en momentos determinados, falouse diso, e en concreto aquí en Galicia,
e si se produce un cambio deses, o que non cabe dúbida que estaremos moito mellor
situados si o Concello está como nestes momentos valorado como de primeiro nivel a que
estea de segundo nivel, ou para que nos entendamos, falando en termo coloquial sempre se
parte de mellores condicións estando en primeira división que en segunda división, por toda
esta serie de motivos, mantense no que dixeron con anterioridade.

O Sr. González Vizoso, manifesta que como xa explicou o compañeiro Permuy, de que eles
se ratifican precisamente nos argumentos que xa no pleno onde se decidiu a reclasificación
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do Concello de primeira a segunda, non obstante consideran que nestes intres hai unha nova
situación, naquel entón estaba mesturado a reclasificación do propio Concello cuns intereses
particulares, persoais e partidistas, cre que neste momento parte destes intereses están
resoltos, polo tanto cabe neste momento un recurso, e por suposto entenden que a categoría
de primeira que ten o Concello é algo que ten  e non hai porque  renunciar a este. Saben
positivamente que esto ao mellor de forma inmediata non ten uns efectos, pero pode ter a
medio ou a longo prazo, polo tanto consideran que non se debe de renunciar a eso, e
reafirmándose neste aspecto, é polo que consideran que cabe un recurso diante da
Administración para que considere a administración que eles están de acordo coa non
reclasificación.

Novamente intervén o Sr. Yáñez Fernández para facerlle dúas precisións ao Sr. Sánchez
Martínez, a primeira é que non entende o porque a política municipal deste Concello ten que
estar pendente de si un funcionario quere ou non quere concursar, é dicir, eles teñen que
facer unha dinámica política no concello independentemente de que un funcionario queira ou
non vir para aquí, que vaia haber convocatorias de oposicións ou no, porque hai persoas que
xa puideron vir no 2002 a este concello e ninguén lle pediu explicacións, no 2003 tampouco e
no 2004 tampouco, e porque agora casualmente porque facemos esta reclasificación se
empeña en que ten que ser neste momento no que non se faga esa reclasificación porque vai
vir ese funcionario, cre que non teñen que estar ao que mais lle convén persoalmente a un
funcionario para basear a recalificación nisto, o seu traballo vai precisamente en manter a
estabilidade en dous postos que son vitais para o desenrolo do Concello, tanto no
administrativo como no urbanístico que son os habilitados nacionais e cre que non soamente
o tempo daralle a razón a eles nos xulgados, senón que llela dará desgraciadamente na vida
política municipal , e senón xa verán como van chorar sangue non vindeiros meses, por facer
unha expresión moi clara. En segundo lugar, cando falaba dos libros, el ten que dicir que
sempre di que todo ven non libros e é verdade e desgraciadamente non todos entendemos o
que ven nos libros, pero non hai ningún problema, se pregunta a xente que nos pode explicar
o que ven nos libros e en base a esa explicación pois eles desenrolan unha mocións, é dicir,
non desenrolan unha moción sen saber o que ven nos libros, as cousas que veñen nos libros
lense, consúltanse, explícanse e logo se expoñen nunha moción e se presentan aquí e se
defenden. Cando fala da primeira e da segunda división, a el lle gustaría que neste pleno e
diante de toda esta xente explicara as vantaxes que ten o concello por ser de primeira
división en vez de ser de segunda división, que o Sr. González Vizoso xa está falando a
longo prazo, xa está a dicir que os beneficios serían a longo prazo, non importa, si son a
longo prazo pois dentro de vinte anos que son os prazos que hai sempre neste concello de
vinte en vinte anos, xa se volverá e pedir outra recalificación, pero lles gustaría que fixera
unha exposición simple, que todos entendan, de todo o que vai pasar neste concello, de
tódolos males que van ter por recalificar as prazas.

A Sra. Blanco Pico quere aclarar que para nada se modifica a categoría do concello, algo que
quedou moi claro cando se presentou esa moción, o que se modifican son as categorías
tanto de intervención como de secretaría e nada ten que ver a categoría do concello, e
¿efectos a curto prazo?, a largo prazo non sabe si terá efectos ou non, non se coñecen, nin
ninguén é capaz de cuantificalos, a curto prazo si, serían capaces de cubrir con persoal fixo a
intervención, que é unha prazo que necesítase que este cuberta con persoal que este
cualificado. ¿Intereses partidistas?, que alguén lle diga onde están os intereses partidistas
porque dende logo o Partido Popular non ten ningún tipo de interese partidista, o único
interese que move ao Partido Popular é que non se cometan os erros que se cometeron ate
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agora, que unha praza estea por cubrir por persoal habilitado nacional, que estea en
acumulación de servicios, e vindo ao Concello un par de días á semana, atrasando os
informes, porque hai informes que deberían estar feitos e que a día de hoxe están aínda por
facer, e que por enriba a finais de mes se leve unha pasta gansa, porque o que a leis lles di é
que este funcionario habilitado sexa que sexa, ten dereito a percibir ata o 30%, aquí en Fene
somos mais xenerosos e concedémoslle por enriba do 50%, cando a lei di ademais
claramente, que o límite máximo está fixado no 30%, eso é o que non queren dende o Partido
Popular, eso é o única que lles move, os intereses do Concello de Fene, polo tanto van seguir
mantendo a súa postura que cren é a mais correcta e por eso a presentaron no seu día.

O Sr. Sánchez Martínez di que ou non se lle entende ou non se lle quere entender, porque
cando di que había un concurso aberto, as persoas que se presentan aquí, todo traballador/a,
todo funcionario/a, cando pide unha praza determinada é porque saben que teñen esas
condicións e categoría, eses dezasete ou vinte persoas que pediron esta praza, cando a
pediron o Concello de Fene tiña o nivel que tiña, que é ao que estase a referir,
indubidablemente e cre que a ninguén se lle pasa pola cabeza, á hora de que cando unha
persoa concursa aquí, polo menos a el non se lle pasa pola cabeza e cre que nese aspecto
non ten amigos, quere crer, ao mellor está equivocado, pero quere crer que os demais non
deben ter amigos, non sabe si os teñen ou non, ao mellor ás veces é demasiado ben
pensado e estase a equivocar, pero o que sabe que naquel momento as persoas que se
presentaron tiñan esas expectativas, ao mellor si o concello fóra de segunda non se
presentarían, a persoa que neste momento está aquí, reúne esas condicións, e non lle
importa nada mais, o único que lle importa é que cando veña aquí cumpra co seu cometido e
como tamén espera e confía que todo funcionario e todo traballador, polo menos a todos os
que coñeceu ata agora, todos cumpriron co seu cometido, de momento e mentres ninguén lle
demostre o contrario quere seguir pensando que todo o mundo vai cumprir co seu cometido.
Non sabe a que ven esto de chorar sangue, el por suposto o ten claro, Manuel Sánchez
Martínez non vai chorar sangue porque veña esto, nin outra cousa, el sabe no lugar que está,
e quen di que van chorar sangue pois que diga a persoa si é que a hai, non o sabe. Tamén
se lle pide que explique os beneficios de manter esta ou outra categoría, cre que cando hai
unha cousa que se quere cambiar,  a el sempre lle ensinaron que si unha cousa se cambia
quen ten que explicar os beneficios é quen a quere cambiar, analiza e ve que hai persoas
prexudicadas sempre, vantaxes non ve ningunha, e cando di que hai unha previsión e cre
que irá por ese camiño, non sabe si se tardará cinco, dez, quince anos, pero o que é claro é
que os Concellos como están, co tamaño que teñen non poden funcionar, todos os que
estudiaron Dereito e dereito administrativo saben que son situacións insostibles, que non se
poden manter concellos do número de habitantes que hai, e non o dixo el, quere recordar que
Cuíña era un dos partidarios de ir á reordenación de concellos, eso leva pasos e tempo, por
nomear unha persoa que todos coñecemos; si esa reorganización que se producirá nalgún
momento, ben sexa por fusión, ou por unións, concentracións, etc., e a el como lle interesa
que o concello de Fene si hai calquera movida desas saia favorecido pois esto cae de caixón
que non é igual que se parta dun primeiro nivel, dunha primeira división, que partir de
segunda división, así de claro.

O Sr. Yáñez Fernández dille ao Sr. Sánchez Martínez que non sabe de onde saca que
houbese dezasete habilitados, porque en ningunha comisión, en ningún pleno, en ningunha
acta figura que eses dezasete habilitados quixeran vir a este Concello, e que no pleno de
febreiro dixo que lle pasaran a lista dos habilitados que querían vir a este concello, é como si
agora di que nesta habitación hai porcos voando, ¿o Sr. Sánchez Martínez os ve?, non
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presentaron ningún papel onde se dixera que había dezasete habilitados que querían vir
aquí, e lamenta que tres meses despois aínda non entenda porque queren recalificar a praza,
e pídelle que se lea a acta do pleno de febreiro e saberá porque queren recalificar a praza.

O Sr. Sánchez Martínez di que cando as cousas non se queren ver non se ven e para que
darlle mais voltas, para el as ideas as ten moi claras, e si eles tamén as teñen claras e teñen
razón, que vaian por ese camiño e ao mellor o pobo dentro duna anos lle lo agradece.

O Sr. Alcalde di que agora segundo a norma que puxo a nova Secretaria hai que votar o
ditame.

Rematadas as deliberacións, polo Sr Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil obténdose o
seguinte resultado:

Votos a favor oito (7 do BNG e 1 de EU-IU).
 Votos en contra nove (5 do PSOE e 4 do PP).
Abstencións. Ningunha.

 Á vista do resultado da votación declárase non aprobado o ditame anteriormente transcrito.

Nestes momentos con permiso da presidencia se ausenta da sesión a secretaria accidental Dª
Mª Isabel Fernández Rivas e se reincorpora á mesma a Secretaria xeral do Concello, Dª Pilar
María Pastor Novo.

3º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR RELATIVA AO
PROXECTO DE ESTATUTO BÁSICO DO EMPREGADO PÚBLICO.

A continuación dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización, Persoal,
Tráfico e Protección Civl, de data 28 de abril de 2006 que transcrito literalmente di:

“Dáse conta á Comisión da Moción do grupo Municipal do Partido Popular de data 17 de Abril
de 2006 (entrada o 19 de Abril de 2006, rexistro nº 2414), a cal, redactada en castelán, e
transcrita  ao galego, di:

“Sr. Alcalde, o Grupo Municipal do Partido Popular, de conformidade co establecido na
lexislación vixente eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte

MOCIÓN

O debate actual sobre o Proxecto de Estatuto de Empregado Público é de gran importancia
para os españois porque recae sobre unha das materias que son competencia exclusiva do
Estado e por tanto simboliza a igualdade dos españois e a cohesión dos territorios.

O establecemento dun réxime básico e común entre as distintas Administracións Públicas
españolas é garantía da obxectividade, imparcialidade, independencia e transparencia con
que os poderes públicos deben actuar fronte ao cidadá.
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Sen embargo, o Estatuto Básico que nos presenta o Goberno non vai ser de aplicación a
tódalas Comunidades Autónomas. Así, o proxecto do Estatuto de Autonomía de Cataluña no
seu artigo 136 atribúe á Generalitat a competencia exclusiva sobre o réxime estatutario do
persoal ao servizo das Administracións Públicas catalanas.

Un nivel de esixencia homoxéneo en canto á profesionalidade, publicidade, mérito,
capacidade e mobilidade, que obrigue por igual aos empregados públicos,
independentemente do lugar no que presten os seus servizos, é condición indispensable para
xerar confianza na sociedade e seguridade nas relacións xurídicas. Admiti-la posibilidade de
que se cren tantos modelos de función pública como administracións hai en España non é
outra cousa que sementar o caos e o desconcerto.

O modelo de Función Pública presentado supón a quebra da actual organización territorial
configurada na Constitución de 1978 a tenor do texto articulado do Estatuto de Cataluña,
aprobado pola Comisión Constitucional do Congreso dos Deputación o pasado 21 de marzo,
xerándose con elo unha incoherencia no desenrolo da lexislación básica en materia de
Función Pública.

Así darase a paradoxa de que unha mesma función en dous Concellos veciños terán
diferente tratamento económico, profesional e social pero sen ningunha das avantaxes que
proporcionarían as condicións de mobilidade e de igualdade nos dereitos profesionais dun
sistema común. As consecuencias negativas deste Proxecto serán agravios comparativos,
clientelismo e en definitiva o deterioro dos servizos públicos.

Por elo, sométese á consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos:

PRIMEIRO.- Rexeitar o texto do Proxecto de Estatuto Básico do Empregado Público proposto
polo Ministerio de Administracións Públicas porque non vai ser de aplicación por igual en
tódalas CC.AA. nin en todos os Entes Locais, e porque implica importantes desigualdades e
lagoas xurídicas en:

 . Ámbito de aplicación.
 . Ordenación da Función Pública.
 . Sistema retributivo.
 . Dereitos e deberes.
 . Sistema de acceso.
 . Negociación colectiva.

SEGUNDO.- Esixir ao Ministro que se leve a cabo unha regulación específica da Función
Pública Local que estableza o mesmo réxime de dereitos e obrigas con independencia da
Comunidade Autónoma, tal e como a propia Federación de Municipios e Provincias pediulle.

TERCEIRO.- Propoñer ao Ministro que retome o Anteproxecto de Estatuto Básico de Función
Pública negociado e acordado no ano 1999 con tódalas Comunidades Autónomas presentes
na Comisión de Coordinación de Función Pública, coas organizacións sindicais mais
representativas (Comisións Obreiras, Unión Xeral de Traballadores e Central Sindical
Independente e de Funcionarios) e coa Federación Española de Municipios e Provincias,
empregando como inicio dos traballos o texto que xa foi informado favorablemente polo
Consello de Estado.
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CUARTO.- Enviar copia destes acordos ao Ministro de Administracións Públicas, e aos
voceiros dos Grupos Parlamentarios das Cortes e da Cámara Autónoma.”

Ábrese o debate (.../...).

Rematado o debate, e sometido polo Sr. Presidente o asunto a votación ordinaria por maioría
de tres (3) votos en contra (dos sres: Andrés González Vizoso, Xosé Anxo González Tomé e
Alicia Martínez González) e coa abstención de D. Manuel Sánchez Martínez de EU-IU,
dictamínase desfavorablemente a moción anteriormente transcrita polo que se propón ao
Pleno da Corporación a non aprobación da mesma.”

Aberto o debate, pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen unha vez concedido,
procede a dar lectura á moción. Rematada esta, manifesta que aínda que a a moción está
bastante clara no que non están de acordo o Partido Popular e queren resaltar que consideran
que é un proxecto que resulta totalmente improcedente porque é volver a dar uns primeiros
pasos nun asunto que xa estaba nunha fase bastante avanzada de determinación
parlamentaria e que quedou paralizado debido ao remate da lexislatura do ano 2000, e
máxime tendo en conta que nese momento gozaba coa aprobación das centrais sindicais
maioritarias na Administración Pública e ademais contaba co consenso co principal grupo da
oposición nese momento e na persoa que entón era portavoz da comisión  de administracións
públicas e que hoxe é o presidente de Goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Continúa a
Sra. Rodríguez Rico e manifesta que hai que ter en conta que este proxecto que se lles
presenta é un modelo que vai en contra dos principios de igualdade, mérito e capacidade,
propugnados pola Constitución á hora de acceder á función pública, por eso consideran que
hai que levar a cabo unha evolución do modelo vixente da función pública que elimine os
riscos de politización e que se inspire nos principios de eficacia, independencia, transparencia
á xestión e sobre todo servizo ao cidadá que consideran que con este proxecto de estatuto
que se lles presenta por parte do goberno pois non se vai levar a cabo.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández quen unha vez concedido,
manifesta que para eles esta moción lles soa a unha especie de pseudo xuizo ao estatut
catalán pois a referencia fundamental a fan cos cataláns; que cre que visto que a recollida de
sinaturas contra o estatut non produciu o resultado esperado pois agora queren seguir
buscando a crispación entre as comunidades polo proxecto do estatuto do empregado
público. Continúa o Sr. Yáñez Fernández e di que nin el nin o seu grupo teñen constancia de
que a través dos medios de comunicación, nin nos medios públicos, que este anteproxecto
teña xerado tanto debate neste tema e por tanto lles di o que lle diría Rajoy a Zapatero, non
sabe porque se empeñan en crear problemas onde non os hai; di que está totalmente
convencido e dende o seu grupo están convencidos de que o goberno da nación saberá
manter a equidade en canto aos dereitos dos traballadores nas distintas administracións, e
por outro lado esta Xunta de Galicia si saberá defender que os nosos funcionarios teñan os
dereitos e deberes e igual que o resto das comunidades, por tanto eles van votar en contra
desta moción e en calquera caso dende o seu grupo municipal estarán atentos ao
desenvolvemento deste proxecto por se se producira algunha das consideracións ás que fan
mención nesta moción e que puideran obrigarlles a outro tipo de pronunciamento no futuro.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta que lamenta que cando se presentaron estas mocións na comisión de persoal nada
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mais estaban presentes o grupo de goberno, o BNG e o de EU-IU, e naquel momento expuxo
determinadas cousas e alí se abstivo como a secretaria e o resto teñen constancia, porque
esperaba ver o debate que se producise neste momento; que argumentou alí algunhas
cousas pero quere argumentalas mais. Continúa manifestando que cre que sinceramente aquí
estalles a traizoar o inconsciente respecto ao do estatuto catalán, cada cal ten a postura que
ten, e todas son moi respectables, agora él non a comparte; di que cando falan do estatuto do
emprego público, para él quen debe negocialo é quen debe negocialo pois nos
correspondentes representantes que teña a administración e os representantes das centrais
sindicais que representan aos traballadores e funcionarios tanto as de ámbito estatal CC.OO,
UXT, CSIF, como as de comunidades autónomas como neste caso pode ser a CIG; que
presentar isto parece que aquí hai un descoñecemento total e absoluto das tres diferentes
administracións que hai, estamos con tres administracións que como todo o mundo sabe
están descentralizadas, Estado, Comunidades Autónomas e Administración Local, e todos
saben que cando falan disto ao estar nun goberno descentralizado, a uns pareceralles moito,
a outros pouco, estas administracións teñen autonomía e ningunha delas vaise deixar pisar as
competencias pola outra, isto non é que o diga el, isto o recoñece a Constitución española,
outra cousa é que se queira cambiar a Constitución,  isto cun estado totalmente centralista se
podería facer, non propón nin xulga nin prexulga, cada quen que defenda o que queira.
Continúa o Sr. Sánchez Martínez e manifesta que aquí o que se ve, porque en toda a
proposta que fan, cando ven continuamente o Estatuto de Cataluña, que hai outra cousa que
din, e que o modelo de función pública presentado  supón unha quebra da actual organización
territorial configurada pola Constitución do 78, pensa que isto non, outra cousa é que se poida
mellorar, niso está totalmente de acordo, que nesta vida todo é mellorable, e cre que aquí,
neste tema, as compañeiras do PP están algo despistadas e non ven o que está a pasar no
resto dos concellos, ou o que está pasando aquí, di que cando din que unha mesma función
en dous concellos veciños terá diferente tratamento económico, ¿que é que cobran igual os
funcionarios de Fene que os de As Pontes, os de Ferrol, os de Narón, tendo a mesma
categoría?, elas saben que non, o saben tamén como el, e nomeamos a comarca, se imos a
outros sitios as diferencias serán maiores, outra cousa é que se queiran establecer unhas
liñas e se movan en cousas determinadas, visto e analizado isto, non queda mais remedio a
unha persoa que sexa coherente consigo mesmo,  votar en contra, porque para levar isto
adiante habería que cambiar e pegarlle un xiro de 180 graos á Constitución española.

Acto seguido pide a palabra o Sr. Permuy Martínez, que, unha vez concedido, manifesta que
para o BNG esta moción é totalmente extemporánea, o PP está mentando unha posición xa
dun anteproxecto que se está negociando  onde ten que negociarse, nos sectores implicados
como  son a administración e os sindicatos e xa están lanzando a idea de que o estatuto de
Cataluña é unha parte importante da destrucción da  unidade nacional, pero aí cre que hai
unha cousa que hai que facer de contado; di que primeiro no artº 136 do Estatuto de Cataluña
é absolutamente parcial e interesado dicir que se esquece das competencias do resto dos
compoñentes, porque o mesmo articulado no apartado b) do citado proxecto di que: a
competencia compartida para o desenvolvemento dos principios ordenadores do emprego
público sobre a adquisición e perda da condición de funcionario, as situacións administrativas
e os dereitos e deberes do persoal ao servicio das administracións públicas, polo que non fai
ningunha historia da quebra do modelo do estado. Cre que todo o que estase a facer aquí, e
xa o falaron algúns dos compañeiros, é que o Partido Popular segue erre que erre co proxecto
do estatuto catalán que ao final o que adoptarán vai ser un punto referente para o resto das
nacionalidades do estado, e os funcionarios dentro diso teñen que asistir tamén á súa
adaptación, e hai unha cousa que sí lle parece estraño e é que no artigo 28 do actual estatuto
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de autonomía, aprobado tamén cos votos do Partido Popular, tamén se ratifica esa dualidade
constitucional neste precepto, polo tanto cren que esta moción o que pretende é confundir á
opinión pública, alegando unha suposta ruptura dos principios de igualdade en materia de
función pública que non existe na realidade e o único é utilizar aos concellos como
instrumentos para tratar e incidir a condicionar un debate que realmente a nivel nacional xa
está un pouco caduco, polo tanto, van a votar en contra da moción.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico, quen, unha vez concedido,
manifesta que quere facer unha serie de puntualizacións, primeiramente contestándolle ao
representante do PSOE que eles non tratan de buscar ningunha crispación, de feito non deixa
de ser chocante que na lexislatura anterior o proxecto que se estaba a elaborar entre o
goberno deses momentos contaba co apoio do PSOE, entón é que daquela non estaba tan
mal, por qué agora hai que cambiar todo e facer un proxecto novo cando  na lexislatura
anterior o apoiaban, e se o facían é porque compartían, ao mellor non a totalidade, pero a
maioría dos puntos os compartían, entón non entende o porqué agora se intenta buscar tanta
crispación e agora o proxecto está mal. Continúa a súa intervención e manifesta que, dende
logo, dende o partido popular non teñen ningunha intención de confundir á xente;  o que
pretenden é que consideran que este proxecto  vai en contra do principio de igualdade, mérito
e capacidade que se propugna na Constitución no referente á función pública e como tal
consideran, independentemente que están totalmente de acordo en que entre todos teñen que
chegar a un estatuto da función pública en común, que non se queren separar desa liña, e é
polo que propugnan eles. Di que tamén quere dicirlle ao representante de EU, que a moción,
como xa se dixo no punto anterior, as mocións ate agora non pasaban por ningunha comisión
de persoal, nin por ningunha outra comisión, en toda esta lexislatura que leva, nunha unha
moción pasou por unha comisión e lles terá que explicar a secretaria se é necesario e polo
menos saír de dúbidas; dende logo se foi a comisión non foi porque a mandaran elas, xa que
elas a presentaron por rexistro para que viñese ao pleno, é unha dúbida que teñen e ao mellor
a secretaria teralles que explicar se ten que pasar para que non se volva a dar noutro punto
seguinte ou noutra ocasión. Remata a súa intervención a Sra. Rodríguez Rico dincindo que
dende o Partido Popular o que queren é que os representantes do goberno de tódolos
partidos terán que chegar a unha estabilidade, e ao que facía referencia ao estatuto de
Cataluña, que se fixo unha mención, pero non é transfundo ningún esta moción; que non
queran tampouco descarrilar a moción que se presenta e tratar, ao mellor en certo sentido,
enganar á poboación, nin moito menos.

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedida,
manifesta que o que trataba de xustificar ou de explicar, porque se ve o ditame verase cando
se vexa a súa abstención,  como dixo naquel momento, que el quere pronunciarse aquí no
pleno porque os grupos, como dirá posteriormente noutras que haberá por aquí, que a él o
que non lle parecía correcto era pronunciarse alí sen que o grupo que a presenta a defenda.

A continuación, con permiso da Presidencia, intervén a Sra. Secretaria do Concello, e
manifesta que en relación ao sinalado pola Sra. Rodríguez Rico en canto á obriga do ditame
previo das Comisións Informativas, que o artigo 82 do Real Decreto 2568/86,  de 28 de
novembro establece que na orde do día só poden incluírse os asuntos que teñan sido
previamente ditaminados, informados ou sometidos a consulta da comisión informativa
correspondente, polo que en aplicación literal de dito precepto, como regra xeral  tódolos
asuntos deben previamente  ditaminarse pola comisión informativa, así como que, por outra
parte, segundo ven declarando a xurisprudencia, o feito de someter os asuntos a previo
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estudio da comisión informativa favorece máis a participación, o dereito de participación
constitucionalmente recoñecido, neste caso dos concelleiros en canto teñen unha maior
posibilidade de debate e estudo dos asuntos.
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 28 de abril
de 2006, 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:  Catro (4) das Sras. Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar Fernández E
Fornos Corral.
Abstencións: Ningunha.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de
Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil anteriormente transcrito.

4º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR RELATIVA A
MANIFESTACIÓNS DO CONCELLEIRO DELEGADO DE URBANISMO.-

A continuación dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización, Persoal,
Tráfico e Protección Civil de data 28 de Abril de 2006, que transcrito literalmente di:

“Dáse conta á Comisión da moción do grupo municipal do Partido Popular de data 12 de abril
de 2006 (entrada 12 de abril, nº de rexistro 2314), a cal, redactada en castelán e transcrita ao
galego di:

“ O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR no Concello de Fene, comparece e expón:

Que mediante escrito de data 21 de febreiro de 2065 este Grupo Municipal presentou unha
moción de reprobación ao Sr. Alcalde por negarse a contestar ás preguntas que lle foron
realizadas por unha das dúas concelleiras.

A moción non foi incluída no Pleno do mes de Marzo polo que se retirou mediante escrito de
data 9 de Marzo de 2006, non sendo tampouco incluída no pleno do mes de Abril, sen que a
este Grupo se lle teña informado das razóns que motivaron a súa non inclusión.

Por escrito de data 23 de marzo de 2006 este Grupo Municipal presentou unha moción de
reprobación do Sr. Concelleiro de Urbanismo por manifestar a un medio de comunicación que
as concelleiras que o integran votaran en contra da realización dunhas obras na parroquia de
San Valentín.

Dita moción tampouco foi incluída no Pleno do mes de Abril.

Por elo este Grupo Municipal reitera tales mocións e solicita a súa inclusión na orde do día do
vindeiro pleno ordinario.”

Ábrese o debate (.../...)
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Rematado o debate, e sometido polo Sr. Presidente o asunto a votación ordinaria por maioría
de tres (3) votos en contra (dos sres: Andrés González Vizoso, Xosé Anxo González Tomé e
Alicia Martínez González) e coa abstención de D. Manuel Sánchez Martínez de EU-IU,
dictamínase desfavorablemente a moción anteriormente transcrita polo que se propón ao
Pleno da Corporación a non aprobación da mesma.”

Aberto o debate pide o uso da palabra a Sra. Rodriguez Rico quen unha vez concedido,
manifesta que a moción foi presentada en marzo coa intención de que fora ao pleno ordinario
do mes de abril, porque a situación creada a través destas manifestacións era máis recente e
ao mellor a podían entender mellor e agora ao mellor están un pouco mais esquecidos da
situación.

Seguidamente, a Sra. Rodríguez Rivo procede a dar lectua á moción, que redactada en
castelán, e transcrita ao galego di:

“Sr. Alcalde, o Grupo Municipal do partido Popular, de conformidade co establecido na
lexislación vixente presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate e aprobación no Pleno do
concello de Fene.

É de todo coñecido a improvisación coa cal dende un tempo a esta parte vense xestionando
os recursos tanto económicos como humanos deste concello, colleitando día a día un sen fin
de despropósitos que de seguir así –de dende logo o futuro non é esperanzador- serán os
catro anos de goberno municipal mais perdidos e inoperantes de tódolos concellos da nosa
área de influencia.

O Partido Popular, dende o mais profundo respecto tanto á institución municipal coma os
veciños de Fene, non pode silenciar –por moito que lle pese a mais de un-, a ineficacia do
grupo de goberno: e para iso non dubidará en utilizar tódolos medios ó seu alcance para facer
chegar aos nosos veciños o que non son mais que meras promesas que non chegan a
culminarse. Deste xeito e tras darlle ao grupo de goberno un tempo mais que considerable,
denunciabamos na prensa -o único modo de que saian de seu letargo- o atraso da execución
total das obras previstas na Avenida do mar e inmediacións, saíndo ao paso o concelleiro de
urbanismo Sr. Manuel Pico tachando de mentireiras a estas concelleiras e que estamos
instaladas na ignorancia, e a mais abondamento, afirma que votaron en contra da execución
das obras en dita Avenida. Cando o único argumento é o insulto e a MENTIRA non cabe mais
que pensar as ideas, -si as houbo nalgún momento- están esgotadas e o nerviosismo e a
desesperación empeza a facerlles mela. Non conseguirá o Sr. Pico que nos poñamos á súa
altura, sería esixirnos moi pouco, tampouco o feito de intentar desvirtuar a realidade faranos
caer na zafiedade. Faltar á verdade é nin mais nin menos que mentir e aquí quen MINTE é o
Sr. Pico ao afirmar feitos que nunca ocorreron, e por elo non podemos tolerar que o insulto co
que se nos cualificou nun medio de comunicación se quede no esquecemento, ou pase a
formar parte do quefacer diario, por todo iso e en aras de evitar caer na crispación como
norma xeral de goberno, sometemos á consideración do Pleno os seguintes puntos.

- Solicitar do Sr. Pico que se desculpe publicamente diante destas concelleiras polos
insultos recibidos e que rectifique as súas palabras sobre o asunto en cuestión.
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- Reprobar a actitude do Concelleiro Sr. Pico por terxiversar unha votación e mentir, co
único obxectivo de conseguir réditos políticos a costa das concelleiras do Partido
Popular.”

A continuación pido o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín que, unha vez concedido manifesta
que en primeiro lugar, normalmente, non minte e intenta non molestar a ninguén nin faltarlle
ao respecto a ninguén, e que por outra parte, en democracia, e no concello e en tódolos sitios,
cando faga mal as cousas por suposto que todo o mundo ten dereito a criticalas e dicir que
están mal, cando as faga mal tamén en democracia, poden seguir dicindo que están mal,  non
pasa nada, segue sendo democracia, pero de aí a dicirlle que ten que calar a boca cando
quen minte é o Partido Popular, están noutra época e o sinte moito, nestes tempos non se
anda así; él exactamente igual que elas, é moi libre para dicir o que ten que dicir e expresalo
onde o queira expresar, aquí quen minte é o Partido Popular e o demostrará, elas non
demostran na moción  nin din onde él minte, soamente din que minte, e él di que o partido
popular minte, poden ser mentiras de dúas maneiras porque non queren ou porque non
saben, ese non é o seu problema, ese é problema do partido popular. Continúa o Sr. Pico
Sanmartín dicindo que detrás desta moción ¿qué podería haber?, porque se poden ver moitas
cousas, pódese ver ao principio, tomándoo de forma persoal, unha fixación co concelleiro,
pero non é certo, o que hai detrás desta moción é unha cortiña de fume para tapar toda canta
inoperancia, falta de traballo e descoñecemento absoluto do funcionamento e da vida
municipal ten o partido popular pois quere plasmalo aquí e, ¿cómo o quere plasmar aquí?,
pois dunha maneira moi sinxela, isto non empezou co tema de San Valentín, ese foi un paso
máis, isto empezou uns meses antes cando o partido popular se dedicou a andar facendo,
como moitos dos que hai aquí coñecen, a táctica do cuco, normalmente e con todo respecto,
teñen unha gaivota que é o seu estandarte que levan por aí e lle parece moi respectable, pero
ultimamente aquí en Fene estades facendo a política do cuco, o cuco é un paxaro que se
dedica a poñer os ovos nos niños dos demáis para que llos críen, e iso é o que están facendo
aquí, ás veces sáelle mal, porque hai veces que outros paxaros dánse de conta e cando ven o
ovo que non é deles tíranllo, e neste caso o BNG deuse de conta do que lle quería poñer o PP
no niño e tiroullo a tempo, e vaise ir a cousas concretas para que vexan se minte ou non, e
refire: Diario de Ferrol xoves 23 de febreiro de 2006, se isto non é unha mentira daquela é que
está moi equivocado e pide perdón: “Sanean Magalofes con trescentos sesenta mil euros a
raíz dunha moción do PP. O Partido Popular de Fene informa que nunha moción presentada
no pleno e aprobada pola corporación cos votos a favor do PP, PSOE e EU e a oposición en
contra do BNG puxo as bases no pasado mes de decembro para que se considerase urxente
a realización de actuacións de saneamento na parroquia de Magalofes, agora tras a xunta de
portavoces de febreiro cumpriuse que serán trescentos sesenta mil euros procedentes de
axudas da Xunta o que se destinarán a facer realidade este proxecto”, se isto é verdade, que
o digan, está no xornal, que a única acta que hai en decembro do PP que efectivamente tivo
así os votos foi a moción na que solicitaban o aglomerado da estrada de Magalofes e que o
BNG votou en contra porque xa estaba conseguido e así se manifestou aquí, pide que se
teñen outra acta que a saquen, así de claro.  Continúa o Sr. Pico Sanmartín manifesta que din
por algún sitio da moción que él minte e que o partido popular non votou en contra, cre que
non coñecen, por dicilo así, se len a acta da sesión extraordinaria celebrada polo Pleno do
Concello en data 30 de maio de 2005, que a lean se é que queren e algún dirixente mais do
PP que a pode ler e que miren se votaron ou non en contra de obras, se votando en contra
dos orzamentos están apoiando as obras do Concello de Fene, outra, votaron ou se
manifestaron polo menos en contra, da partida de crédito, co cal a obra concreta de San
Valentín ía nela, pero aínda hai máis cousas; nesa mesma acta: con respecto ás
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infraestructuras, tanto de asfaltado como de camiños como de abastecemento de augas que
foron ben expostas polo poñente de Facenda e por iso non os repetiu todos, estiveron de
acordo, aínda que se ben foi certo que houbo outra serie de obras que deberon levarse a
cabo, consideraron que a mellor maneira posible era repartilas de maneira proporcional entre
tódalas parroquias, isto segue sendo unha afirmación dunha concelleira do PP neste pleno, e
é moi curioso, que hai uns días saíu na prensa unha nota moi ben feita do PP que di
xustamente o contrario: “o PP de Fene denuncia a ausencia de inversións nos últimos tres
anos nas parroquias de maior poboación, A Coruña, 24 de marzo de 2006, a concelleira do
PP denunciou a ausencia de inversións nas parroquias de maior poboación nos tres últimos
anos “, hai oito meses estaban de acordo, agora xa non están ben, de todas maneiras  quen
fixo a moción coñece ben Fene, eso o demostra porque o di aquí: como exemplo mais
rechamante o puntual abandono dunha zona de Perlio, neste sentido denunciou que o túnel
de comunicación dende o cruceiro á Avda. Marqués de Figueroa, a 50 metros da Casa da
Cultura, non está en ningunha partida das arcas locais, é certo, e eso o sabe o PP que non
está en ningunha partida local porque eso como ben debían saber hai vinte anos que debía
telo feito a Xunta e non o fixo, nin fixo eso nin fixo outras cousas, e tamén é certo o que dí na
moción que hai algún bache, si que o hai porque os cartos que tiña este Concello para esas
obras precisamente tivo que invertelas en obras como Marqués de Figueroa e porque a Xunta
non deu un peso para elas e houbo que amañalas con fondos propios, da deputación e dun
lado e outro, esas son as verdades e as mentiras, se minte que o digan e se menten elas que
o recoñezan tamén, que non pasa nada, que isto non o inventou él, que está na prensa e
escrito en actas de plenos.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández quen, unha vez concedido,
manifesta, ao respecto desta moción que o obxectivo dos socialistas en Fene en canto ao
traballo municipal fundamentalmente o basean en dous puntos, por un lado é traballar para
desenvolver o seu programa electoral con mocións, propostas, accións públicas, reunións con
outros estamentos e en xeral, alternativas que permiten o desenvolvemento social e
económico do concello, e por outro lado, denunciar o incumprimento, a incapacidade de
xestión ou o atraso no desenvolvemento dos proxectos que neste caso é responsabilidade do
equipo de goberno que é o BNG, que iso é o que veñen facendo dende hai moitos anos, que
é fundamentalmente controlar a xestión do goberno e ao mesmo tempo presentar alternativas
e proxectos que fagan a Fene moito mais atractivo. Continúa o Sr. Yáñez Fernández e
manifesta que desgraciadamente entende que o Partido Popular ata agora só se limitou a dicir
que non a todo, sen presentar ningún tipo de alternativa, o que dalgunha maneira demostra o
pouco interese que teñen en Fene e o único que lles preocupa é desgastar a quen estea no
goberno; di que cre que cando se fan declaracións públicas sempre se está exposto a
contestacións polas outras partes, contestacións que non sempre se axustan á verdade e que
se  manexan demagoxicamente segundo cadre, e pon un exemplo, despois do último pleno
do mes de marzo, os concelleiros do PP saliron aos medios de comunicación dicindo que o
partido socialista de galicia, o PSOE de Fene, votaba en contra das propostas de iniciativa
empresarial do noroeste, cando a realidade é,  como figura na acta, que se abstiveron,
poderían entender por tanto que estaban mentindo, pero, en calquera caso, iso eles o
consideran lóxico dentro dun debate político, e sobre todo vindo dun grupo político como o PP
que ata agora non aportou absolutamente nada á política municipal e tampouco hai que darlle
máis importancia da que ten. Continúa dicindo que dende logo eles non van entrar nun “rifi-
rafe” entre dous grupos, neste caso o BNG e o PP, que lles parece absurdo que un partido
como o PSOE teña que manifestarse sobre se ao PP lle gustan as manifestacións do BNG ou
viceversa; que  cre que o mais axeitado é levalo a un programa de salsa rosa, ou deste estilo;
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que lamentan que o PP non se preocupe de reprobar ao equipo de goberno cando comete
accións moito mais graves para a vida política diaria como é non cumprir os acordos
plenarios, atrasar inxustificadamente a realización das obras dos orzamentos, que son cousas
que están vivindo día a día os grupos políticos e os veciños, e que tampouco van entrar en si
o Sr. Pico ten que desculparse ou non co PP pois entende que en política como en calquera
faceta da vida é fundamental a educación, él saberá se tense que desculpar ou non, se foi
maleducado; que él recorda particularmente unha ocasión na que dixo as chicas do PP e
inmediatamente pedíu desculpas, non lle caen os aneis por pedir desculpas cando comete un
acto que outros entenden que é de falla de educación, en calquera caso, dicir que esta
moción eles a van votar en contra fundamentalmente porque lles parece totalmente
improcedente o feito de traela como moción a este pleno.

Seguidamente pido o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez, quen, unha vez concedido,
manifesta  que isto tería dúas partes, a primeira sería que calquera grupo de goberno cando
se lle fai unha pregunta debe contestar, e en caso de que non poida, terá que dar algunha
explicación, se nese momento puido ou non puido ser, se se contestou nalgunha comisión,
etc., pero con respecto ao tema que se presenta da segunda parte, aí EU non vai entrar en
nada, hai unha cousa que é clara, cando dous grupos discuten por un tema determinado,
como aquí se dicía era o caso das obras da Avda. do Mar, o que non hai dúbida é que nas
actas teñen que aparecer, e eles o que dín é que un dos interesados di que está nas actas e
eles por ese tema nin van entrar, vanse abster nesta moción, e o que si lles parece é que con
mocións como estas perden bastante seriedade e credibilidade tódolos concelleiros e tódolos
grupos políticos.

A continuación pido o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido,
manifesta que quere facer unha serie de matizacións; dende logo fixación co concelleiro en
cuestión, cero, que o dixo moi ben, que a moción foi a raíz das obras da Avda. do Mar, que
non se opuxeron a esa obra da Avda. do Mar, unha cousa é que o PP non se vai a opoñer ás
obras; que realmente, ao mellor, para levar a cabo unha serie de obras hai que acudir a un
crédito, aquí sabemos perfectamente como están as arcas municipais, e dende logo se se
opuxeron ir ao crédito, porque é que realmente ao mellor non era o momento de levar a cabo
a obra, aquí se ve claramente crédito tras crédito e ao mellor é que non damos saído e
ademais hai que ter en conta que máis do 50%  do orzamento vai para gastos do capítulo I do
capítulo II, que non se pode prescindir deles porque o BNG creou unha xerarquía, unha
institución aí, unha serie de persoal que non se vai botar fóra, pero que hai que mantelos, e a
metade do orzamento vai para eses gastos, entón, na obra concreta que é a que deu lugar
esta moción, á obra non se opuxeron, iso clarísimo, e aquí todos poden contar mentiras
piadosas pero mentir tamén minten, porque está esperando dende hai case un mes que lle
dixeron que se ía acabar un camiño e non volveron a continualo, entón que non lle minta
neste caso máis, porque a ela persoalmente mentíulle nese sentido e aínda está esperando
que vaian ao camiño ese e lle asegurou que acababan nunha semana fixo, non saíu na
prensa, tamén sería triste que saíra esa conversa, e realmente tampouco quere considerar
isto como salsa rosa, evidentemente, persoalmente ten máis respecto a esta institución que
todo iso, e tamén quere dicir que é un pouco triste e se saíu a moción, é un pouco triste
porque aquí estase facendo política en base ás tontas do partido popular, en base a que non
se decatan, porque tódolos días se miramos as actas consta o mesmo, pois tamén se non
saben terán que aprender, pero non fai falla que se esté dicindo en tódolos sitios que se son
tontas, que se son inoperantes e que se un pouco mais, subnormais, con perdón da palabra,
que xa comporta bastante, porque a única política que fan é en base ás que non se decatan
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do partido popular, non se decatan pero as cousas as van facendo, mellor ou peor, pero ao
mellor a elas tampouco lle gustan moitas cousas que se fan dende outros partidos e non están
insultando todo o tempo, e máis que nada esta moción é para cortar con esa situación, igual
que aquel día, o Sr. Yáñez fixo moi ben a relación ás chicas do PP por moito que o dixera en
plan amigable, un pouco mais que soaba ao que entendemos todos, e moi ben que lle
agradece que rectificara, porque aquí están baseándose na descualificación e en todo, e esta
moción foi nese sentido, e por iso a presentan, e cada un é libre de pensar, pero hai que ter
un pouco non sabe de que, porque a pouco mais danlle as ganas de dicir ímonos e que
gobernen os que son tan perfectos que gobernan.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedio,  di que
quere contestarlle ao Sr. Yáñez, porque están xa acostumadas, pero un pouco fartas de levar
tódalas culpas, e sinte dicirllo ao Sr. Yáñez, pero neste caso ten pouco que ver o partido
popular de que na prensa aparecera que votasen en contra, xa lle estrañou cando lle mandou
unha mensaxe aclarando a súa votación, que non ten que aclararlle nada porque ela estaba
no pleno, ao mellor ten que pedir a aclaración dentro do seu grupo político, e pon unha
gravación haber se escoita de onde saíu, e non lle vai pedir que rectifique nin que pida
desculpas, porque o voto en contra como se escoita na gravación o manifestou o Sr. Puentes
Rivera.

Seguidamente pido o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández, quen, unha vez concedido,
pregunta que é o que figura na acta, que votaron en contra ou que se abstiveron. A Sra.
Blanco Pico di se iso o di o Partido Popular, ou se o partido popular fixo esa nota de prensa, e
nos medios de comunicación e o acaba de demostrar, o Partido Socialista manifesta que vota
en contra da moción. O Sr. Yáñez di se con isto quere dicir que foi un erro do Partido Popular
e a Sra. Blanco di que do partido popular non, sería un erro do Sr. Puentes cando manifesta
nos medios de comunicación, precisamente a Radio Fene, que votaron en contra.

O Sr. Yáñez Fernández di que a noticia sae non en Radio Fene senón en Diario de Ferrol e A
Voz de Galicia, onde di que o Partido Popular afirma que o PSOE votou en contra da proposta
de iniciativa empresarial do noroeste, e cando votaron se abstiveron, lóxicamente non se está
axustando á realidade, non se está a referir a Radio Fene. Di que a Sra. Blanco pregunta que
se o PSOE pode dicir nos medios de comunicación que votan en contra e elas non, e o Sr.
Yáñez di que ese é un erro do Sr. Puentes e dille a Sra. Blanco que se é un erro do Sr.
Puentes que o admitan e o Sr. Yáñez admite que foi un erro do Sr. Puentes e non pasa nada
pero él non lle sentiu dicir á Sra. Blanco Pico nin admitir que a Sra. Blanco Pico se equivocou
nos medios escritos.

De seguido pido o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera, quen, unha vez concedido, manifesta
que por alusións quere dicir que no xornalismo hai unha cousa moi vella que se chama o
dereito de cita, e cando un medio de comunicación saca unha información doutro medio de
comunicación cita ese medio de comunicación, é dicir, o Diario de Ferrol saca a información
das súas declaracións en Radio Fene, que evidentemente foi un lapsus mental e
efectivamente dixo voto  en contra en vez de abstención, como supón que lle pasará a
calquera dos membros desta corporación cando falan en público. Continúa o Sr. Puentes
Rivera dicindo que se sacara esa información de Radio Fene, Diario de Ferrol citaría a Radio
Fene como fonte de información e o Diario de Ferrol cita ao Partido Popular de Fene como
fonte desa información, polo tanto o despregamento mediático tipo salsa rosa como dicía o
voceiro do PSOE está moi ben, queda moi ben o son ambiente do ordenador portátil, pero que
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non intente terxiversar a realidade, o periódico deixa claramente que a fonte da súa
información é o Partido Popular de Fene, e se non fora así, ao día seguinte o Partido Popular
podería esixir unha rectificación desa información, cousa que cre que tampouco fixo porque
non apareceu publicada no diario.

A Sra. Blanco Pico dille ao Sr. Puentes Rivera que non é o momento de explicarlle como se
redactou a nota de prensa.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido,
manifesta que non o dixo antes pero que o di agora, que tratou de ser moi sibilino e moi suave
coa moción, que a él non lle interesa meterse con ninguén nin cousa polo estilo, pódese meter
en moitas cousas e dicir cousas e non quere facelo, é dicir, no que é a vida política municipal,
saben, él polo menos lévase ben con todo o mundo e todo o mundo lévase ben con él e cre
que estas aptitudes veñen doutro lado, porque seguro que de ningunha das concelleiras do
PP saíu este tema, iso tamén quere descartalo, senón falaría cousas bastante mais duras da
vida municipal, de como funciona a vida municipal, dos grupos que traballan aquí, de quen
traballa, de quen non traballa, falaría de todo, pero repite, non lle interesa ir a este tipo de
guerra, quere acabar este mandato como se sole dicir tranquilamente, cumprindo co seu
traballo,  e o resto que se esqueza porque non conduce a nada; que él loxicamente é
soberano igual que o resto,  para dicir se lle apetece, que alguén minte, e se a elas tamén lle
apetece o din,e non pasa de aí, cre que non é o camiño, que o camiño é outro, concordia,
levarse ben e é o que conta e deixarse moitas veces de zafarranchos de combate de partidos
que ao final as persoas quedan e os partidos están moito por enriba e lles importa pouco que
ao final dúas ou catro persoas se leven mal ou ben, dálle exactamente igual aos partidos, os
partidos pasa a lexislatura e poñen a mesma persoa ou a outra, fan o que lles da a gana e as
persoas quedan aquí, e di que pediríalle ao PP que lle parece perfecto que faga o seu traballo
na vida municipal, que é certo que non o fai, pero que o faga e non pasarse de aí tampouco;
di que él pode ir ao medio de comunicación que queira, mentres llo permitan, e dicir o que ten
que dicir, e repite que non mentiu, que quede claro, porque un concello sen orzamentos non
ten obras, iso é imposible e iso o sabe todo o mundo aquí, entón se todos votan en contra dos
orzamentos, pois non hai obras, e poden dicir que están de acordo coas obras pero se non se
poden facer é igualiño que se non estiveran de acordo, é exactamente o mesmo. Continúa
dicindo que tamén quere dicir unha cousa; que non din que non, vista esta nota última que
mandaron á prensa, non din que non ás obras por culpa dos votos senón o dicían, o que pasa
é que quen prima aquí é o voto, pero esta nota que mandan á prensa é ben clara, cre que lle
botan a culpa a todo o mundo, menos elas, ten a culpa todo o mundo, aquí quen leva a
inversión son as parroquias, non sabe cales, as grandes non levan, as pequenas tampouco,
ao final que non se quite ás pequenas para darlle ás grandes, non entende moi ben isto pero
a nota está mandada polo PP, non por él, entón pide que cambien a táctica esa do cuco, que
fagan propostas, que non pasa nada, estudiaranse, unhas levaranse a cabo, outras non como
nos pasa a todos, que moitas veces propón cousas no grupo e non saen, non pasa nada, e
que elas fagan igual, pero que por favor non sigan facendo a táctica do cuco de cada vez que
saben que vai sair unha obra por algún motivo.

Seguidamente pido o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico e di que soamente quere dicir que
quede claro que esta nota saíu das concelleiras do PP e que quere olvidar todo o que acaba
de oir.
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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 28 de abril
de 2006, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Doce (12), 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 e García Bermúdez.
Votos en contra: Catro (4), das Sras. Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar Fernández e
Fornoso Corral.
Abstencións: Unha (1),  do Sr. Sánchez Martínez.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de
Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil anteriormente transcrito.

5º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE PSdeG-PSOE RELATIVA Á PUBLICACIÓN NA
PÁXINA WEB DOS CUSTOS ECONÓMICOS DOS CARGOS PÚBLICOS.-

A continuación dáse conta do Ditame da Comisión Informatvia de Organización, Persoal,
Tráfico e Protección Civil de data 28 de abril de 2006, que transcrito literalmente di:

“Dáse conta á Comisión da moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, de data  25 de Abril
de 2006 (entrada o 25 de Abril e nº de rexistro 2568), a cal, redactada en castelán e transcrita
ao galego di:

“Jorge Yáñez Fernández, voceiro do PSdeG-PSOE de Fene, en base á lexislación vixente
presenta ao Pleno a seguinte Moción para o seu debate e aprobación, se procede.

A actividade política municipal dos cargos electos xera unha serie de custes económicos que
repercute directamente sobre as arcas municipais, e, en consecuencia, sobre tódolos veciños
do Concello, o que en ocasións provoca controversia e declaracións demagóxicas e
partidistas sobre os recursos municipais.

E por iso que os socialistas de Fene entendemos que é de boa conducta política que en todo
momento os veciños do noso Concello saiban os gastos que xera cada un dos seus cargos
electos. Por iso, e seguindo unha liña de transparencia que tentamos desenrolar na nosa
política municipal, propoñemos ao Pleno a seguinte

MOCIÓN

Que nos dez primeiros días de cada mes se publique na páxina web dispoñible
actualmente no Concello de fene, que corresponde a Radio Fene, os custos
económicos que xera cada cargo electo, é dicir: soldo e indemnizacións segundo
corresponda ao alcalde ou aos concelleiros respectivamente, así como as dietas e
outros gastos (transporte, protocolo, teléfono, etc...) producidos pola actividade política
municipal tanto do Alcalde como dos concelleiros.”

Ábrese o debate (.../...)
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Rematado o debate, e sometido polo Sr. Presidente o asunto a votación ordinaria por maioría
de tres (3) votos en contra (dos sres: Andrés González Vizoso, Xosé Anxo González Tomé e
Alicia Martínez González) e coa abstención de D. Manuel Sánchez Martínez de EU-IU,
dictamínase desfavorablemente a moción anteriormente transcrita polo que se propón ao
Pleno da Corporación a non aprobación da mesma.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o  Sr. Yáñez Fernández quen, unha vez concedido,
procede a dar lectura á moción.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido,
manifesta que lle di ao voceiro do PSOE que Deus lle reparta sorte, e que di iso porque aínda
que esta moción saia aprobada do pleno, da igual, as mocións no concello de Fene non
importan, aprobanse e van ao arquivo e quedan no olvido; manifesta que se se da conta tivo
que pedir que se colgue na páxina de Radio Fene e iso non é nin mais nin menos porque
Fene non ten páxina web, a Radio si, pero Fene non; di que dende o partido popular veñen
pedindo en determinadas ocasións, en determinados plenos, e non é mentira, que se creara
unha páxina web, para o cal, neses orzamentos que hai que aprobar había unha partida
presupostaria, e di nos orzamentos de 2005, pero a páxina web segue en obras, neste ano
tamén se contempla nos orzamentos que estanse a elaborar nove mil euros para a
elaboración dunha páxina do Concello, ao mellor, se se aproban os orzamentos e teñen
sorte, este ano haberá páxina web e a información que pide o representante do PSOE
consigue que se colgue na páxina web, porque elas, despois de determinados escritos e de
reiteralos unha e outra vez, todavía seguen sen ter contestación. Continúa a Sra. Blanco Pico
e manifesta que está falando que teñen escrito dende o 19 de xaneiro, anteriormente se
pediron en comisións e en plenos e a data de hoxe non teñen as contestacións e é que as
concelleiras do Partido Popular non se enteran pero é que hai moito interese en que non se
enteren, non é porque non queiran ou porque non poñan todo o que hai á súa disposición, é
porque non as deixan, pero ao mellor como a moción é do PSOE e xa saben o que hai có
PSOE, e se acaban enterando o PP tamén, polo tanto di que o PP non vai facer o que fai o
PSOE, votar en contra dunha moción se ven de onde ven; que elas van a votar a favor
porque a elas e a tódolos veciños de Fene tamén lles interesa coñecer a información, e se
esa información a consigue o PSOE,  ben vida sexa.

Seguidamente pido o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez, quen, unha vez concedico,
manifesta que antes da súa intervención quere facer unha aclaración xa que como se ve no
ditame se abstivo; había catro mocións na comisión de persoal e se abstivo porque non
estaban os dous grupos que as tiñan que defender, e quere clarificar unha vez mais, e fixo a
aclaración no seu momento para que ninguén terxiverse que podería haber cambios ou que
foi unha decisión tomada sobre a marcha. Feita esta aclaración dí que EU non ten ningún
inconveniente en que aparezan tódolos datos, e é máis, ata o aplauden para que en calquera
medio se publique, o que sí queren é que haxa claridade porque haber se en vez de claridade
van ter máis obscuridade. Cunha serie de premisas, porque os veciños teñan o coñecemento
do que cobran todos, que fan todos, qué asistencias teñen, etc., con esa serie de premisas
votarán que si, e quere comezar coa primeira. O primeiro co que se atopa é xa a nivel
avanzado, a páxina web, a que existe indubidablemente non serve, está desfasada, sen
actualizar e se necesita alguen que a poña ao día e que os datos aí sexan fiables, porque se
van aparecer datos que non son fiables, entón en vez de claridade terán noite pechada. Hai
que facer unha especificación do que cobra cada un, pero tamén a dedicación que ten e o
tempo que dedica; que pode dividirse en tres grupos que hai, hai unha persoa que é o
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Alcalde que está liberado, ten dedicación exclusiva, está todo o tempo, vai parecer cunha
cantidade de diñeiro, hai o que é o grupo de goberno que son responsables dunhas
comisións, non hai dúbida que se miramos as cantidades que van a aparecer aí e van a
aparecer dous ou tres, as diferencias son gradísimas, pero tamén hai que ver que é unha
persoa que ten dedicación, está liberado, e está tódolos días, ou debe estar, el como ven
aquí o ve tódolos días. Hai outro grupo que son o grupo de goberno, que cada un deles son
responsables dunha serie de comisións e esas comisións pois tamén requiren un traballo e
unhas horas aquí, indubidablemente que cobran máis que eles. E despois está o outro grupo
o da oposición, os dez que son, e que todos cobran igual, pero aquí si queremos
transparencia, e o dí para todos, o que debe aparecer é en todas partes tamén ás comisións
que veñen todos ao cabo do mes, que non é igual vir algúns que teñen que vir a dezaseis
comisións ao mes que outros que veñen a tres ou catro, iso tamén o cidadá debe sabelo, non
vai entrar nas cantidades, xa que están nos orzamentos para tódolos veciños que as queran
coñecer. Despois, outro tema que saíu hai pouco e sobre o que houbo unha polémica que foi
sobre os gastos, dietas, kilometraxes, etc. e tamén aparecen nos orzamentos que aproban
tódolos anos, se se ve ou se cre que está mal pois se retoca e non pasa nada, e nestes
últimos anos por parte dos catro grupos que están aquí non viu que se tratara de modificar
isto e debe crer que isto está ben para todos, isto leva a engano ao veciño, porque todo o
mundo sabe e a xente que ao longo da súa vida tivo representación nalgunha cousa e saían
fóra de casa, pois o que non pode ser é que unha persoa que vai facer unha xestión, os
gastos de aloxamento, kilometraxe, viaxes, etc., non as vai pagar do seu bolsillo, por iso
piden que se as cousas fanse todas nese sentido si, sería moi clarificador para todos e para
os veciños, agora ben ¿na situación na que estamos neste momento pódese facer?, para
facelo ben o ve bastante dificil, pero con esa serie de premisas porque así o cidadá pódelles
reclamar, porque de nada lle sirve dicir que se cobra pouco ou que se cobra regular ou moito
se ao final o traballo que hai que facer non se fai, ou non se asiste coa asiduidade que terían
que asistir, para eles o que debe aparecer é: vostede cobra tanto, asiste a tanto, ten estas
faltas, claridade para todo.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta  que en principio parece ser que ten que volver a explicar o da páxina web. Nesta
lexislatura e coa nova incorporación da Deputación, houbo catro Concellos que se falou coa
Deputación, concretamente un de cada grupo político, Ames, Miño, Betanzos e Fene, onde
quedouse en crear un proxecto común que se chama sistema @gora de xestión municipal
onde Fene ía colaborar xunto cos outros concellos de cara a preparar un paquete que servira
para mellorar a xestión do resto dos Concellos. Fene entrou nese proxecto e dentro dese
proxecto estaba previsto unha páxina web do cidadá, é certo que ao mellor o problema de
Fene foi que confiou demasiado nesa xestión e se esqueceron de ao mellor presionar para
facer a moción. Na última xuntanza que houbo hai pouco mais dun mes sobre a xestión do
proxecto @gora, quedouse claro que cada concello ten que facerse cargo do que é a súa
páxina web, encargaronse por parte de técnicos do Concello para empezar a traballar xa
sobre a páxina web; xa di que o retraso é en base a que pensaban facelo conxuntamente
catro Concellos e non foi posible. Con respecto á moción cre que BNG de Fene sempre
practicou a honestidade e a transparencia sobre a xestión municipal; que é lóxico que os
outros grupos discrepen da súa valoración e crean que a defensa do nacionalismo foi mala
ou foi negativa, incluso dende o ano 79 tal e como estiveron e están aquí, pero non cren que
iso sexa razón para este tipo de métodos; se hai algunha sospeita ou acusación de
legalidade no traballo que está a facer o BNG, hai uns xulgados, e se non que se diga con
claridade, eles están totalmente de acordo coa transparencia nos documentos e en todas as
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representacións dos cargos públicos, de feito no parlamento houbo unha proposición sobre
os ingresos parlamentarios e eles están de acordo en que se faga iso, o que pasa é que por
unha banda, hoxe por hoxe en Fene non hai unha situación, unha páxina, cunha técnica de
protección para realizar esa información, ou para almacenar esa información e, polo tanto,
agora mesmo non están moi de acordo en que se inclúa nesa páxina de Fene porque
ademais cre e pensa que Radio Fene ten que quedar á marxe de todo iso pero están
totalmente de acordo en que os emolumentos dos cargos públicos se poñan na páxina web a
disposición dos cidadás, de feito cre que iso está ao aprobar os orzamentos, o que fan é
aprobar o que cada concelleiro ten por pleno, e iso aquí se fai, que todos cobran por pleno
igual, e a única diferencia é que os concelleiros delegados teñen unha achega a maiores, por
dedicación, reunións coa Alcaldía, que están en función do número de reunións que teñan,
pero o resto se cobra todos igual, outra cousa é falar da xestión, dos kilometraxes, parece
que é unha cousa oculta, non é verdade, tanto as dietas como o kilometraxe se aproban
cando se aproban os orzamentos, polo tanto calquera cidadá, calquera grupo político sabe
exactamente cal é a dieta de cada persoa e cales son os gastos en cada viaxe, e nas
Resolucións da Alcaldía mes a mes van vindo tódolos documentos. Outra cousa é que non se
intente ou non se queira coñecer onde están os documentos, iso está nas certificacións e en
toda a documentación que se presenta normalmente en tódolos plenos. Dende logo invitan
aos compañeiros socialistas a que contrasten este tipo de propostas dentro do seu partido,
soamente queren que trasladen esas posturas a outros concellos e a outros órganos da súa
formación política, e que soliciten a súa opinión, xa que coa moción o que pretenden, non é
unha moción para ter información obxectiva senón que é unha moción para cuestionar ou
destiñir o que é a xestión política, porque cando falan de dietas e kilometraxes están falando
dun diñeiro que primeiro aporta o concello ao concelleiro á hora de poñer o seu coche e que
logo é simplemente recuperar o diñeiro que pon, que non ten nada que ver coas prestacións
económicas que todos teñen neste concello e que eles de sempre, o BNG, pretenden que se
teñen que ser claras e obxectivas para os concelleiros, igual que dende sempre foron claros
que os grupos políticos teñen que ter unha percepción económica definida para que realicen
a súa xestión, cren que iso vai en beneficio de todos os cidadáns, e simplemente sumarse a
unha petición que lle fixo o presidente do goberno aos membros do seu executivo na toma de
posesión de 2004, que pediu aos seus compañeiros de gabinete un talante humilde
argumentando que non hai que saca-lo peito senón o corazón, polo tanto para rematar, eles o
que si pretenden para esta moción e antes de que sexa aprobada, pedíu que se fixera un
informe de Secretaría porque lles parece que coa posta en funcionamento da subida de datos
na páxina web de Radio Fene, que non está capacitada nin asegurada para esa protección
de datos e poderían incurrir nunha ilegalidade na protección de datos, polo tanto solicitan que
haxa un informe de secretaría por este motivo.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández, quen, unha vez concedido
manifesta que lle preocupa cando a Sra. Blanco Pico di que co PSOE xa sabe o que hai, non
sabe o que hai, non sabe se é que hai unha relación extramatrimonial co BNG, se hai
adulterio, xa o explicará a continuación porque o deixou practicamente preocupado. Continúa
dicindo que esa claridade da que se fala consíguese cos datos do orzamento, e ademais os
de dar conta nos plenos e niso coincide plenamente co representante do BNG, onde figuran
tódalas dietas, aquí temos un exemplo que veñen a este pleno, onde en primeiro caso no
orzamento desgraciadamente non teñen acceso tódolos veciños e no segundo caso as
posibilidades de acceso tamén están limitadas porque se coincide de que non veñen a ese
pleno non poden ter coñecemento do tema, polo tanto non ve que sexa unha mala idea de
que todos eses datos que veñen no orzamento e que veñen aos plenos posteriormente que
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se publiquen mensualmente na páxina web, simplemente para que a xente que queira
consultalos os consulte. Di que chamoulle a atención cando o Sr. Sánchez Martínez fala de
dedicación, fala do Alcalde, do grupo de goberno e logo á oposición os divide en dous
grupos, os que veñen moito ou os que veñen pouco, realmente non quere entrar no debate
de se o Alcalde gaña pouco ou gaña moito, ou se os concelleiros do grupo de goberno gañan
moito ou pouco, iso se decide nos orzamentos e punto, gañan o que deciden todos que teñen
que gañar, ise non é o tema de discusión, non entra en que se o Alcalde gaña moito ou
pouco, iso se discutíu no verán de 2003, foi unha discusión entre o BNG e o PSOE cando
intentaron poñerse de acordo para formar goberno, que era regular os gastos dos cargos
públicos, non houbo acordo e punto, iso se pechou e non se seguiu debatendo. Fala da
oposición, de se vimos pouco ou moito, e iso ten unha explicación moi sinxela, e ten unha
explicación numérica, e explica, se a vida política municipal é de luns a venres son cinco
días, se o PSOE ten cinco concelleiros e ten que vir un concelleiro cada día para dar atendida
a oficina,  lle corresponde vir catro días ao mes; EU ten un concelleiro e ten que vir cinco días
á semana e lle corresponde vir vinte días ao mes, é un problema de números, non un
problema de que veñan uns máis e outros menos, simplemente a situación é esta, cando no
futuro EU teña mais concelleiros seguramente terá que vir menos. Ademáis hai un problema
social, o de vir moito ou pouco por alquí, e é o problema social que foi unha aposta política no
seu momento das prexubilacións, é dicir, a él desgraciadamente o estado lle obriga a traballar
ata os 65 anos, non se pode xubilar nin aos 52, nin aos 50  nin aos 55, e desgraciadamente
para poder vir ao Concello e facer o seu traballo ten que deixar o traballo sen facer noutro
centro cos problemas que iso xenera e comprenderá o portavoz de EU que iso a él non lle
pasa, entre outras cousas,  porque está prexubilado hai uns anos e non lle pasa, polo tanto aí
influe a circunstancia social que aínda que lle pareza que a está utilizando demagoxicamente
condiciona moito a vida municipal do concello. Logo sobre o que dí o Sr. Permuy, debátese
outra vez sobre a páxina web, cre que o problema da páxina web  non hai que debatilo, é
dicir, hai unha páxina web que é a de Radio Fene, que Radio Fene depende dos orzamentos
municipais e de momento vai cumprindo unha misión de información que non hai que darlle
máis voltas, cando saia a do concello xa sairá e punto e final, é dicir, non están pagando un
diñeiro a maiores pola páxina do concello, pero o que máis lle preocupa do BNG é que
sempre está dubidando de que todas estas noticias e estes escritos que eles fan co fin de
que a xente do pobo saiba os gastos de cada concelleiro sen máis, que eles lle den voltas
coa transparencia, con que lles persiguen, que buscan revolver a cola, etc., cre que ninguén
ten que preocuparse por estes temas, é dicir, en Radio Fene sae publicado o que gasta cada
concelleiro, o alcalde, ou o equipo de goberno, o que gasta nas viaxes, nos soldos, e non ten
maior importancia, aí non se busca ningún outro tipo de transparencia nin cousa obscura nin
cousas dese estilo;  está o exemplo da Xunta de Galicia, Presidencia publica periodicamente
os gastos dos políticos de presidencia e dos altos cargos públicos, e non o fai co fin de
molestar a ninguén, o fai para que todo o mundo poida ter acceso, polo tanto cre que é moi
sano e non se necesita o informe de ninguén para que saian publicados os datos do que
gasta cada concelleiro cada mes,  nos dez primeiros días, iso está aprobado no orzamento, é
perfectamente legal; como dixo o portavoz do BNG, o orzamento está ao alcance de todo o
mundo, e simplemente do que se trata é que dalgunha maneira regular, nos dez primeiros
días de cada mes saia na páxina web e o veciño un día relaxado na súa casa poida saber
canto gastou Jorge Yáñez neste mes, e nada máis, que non se lle busquen mais pés.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico, quen, unha vez concedido
manifesta  que entende que o Sr. Sánchez Martínez traballe moito ou esté moito no Concello,
o entende perfectamente, os demais tamén fan o que poden, e a proba é que no pleno de
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hoxe, de sete puntos, catro os trae o PP, di que cobran igual que el e non se queixan, polo
tanto a qué ven ese interese de que esté en contra de que se colguen eses datos na páxina.
O Sr. Sánchez Martínez interrumpe para dicirlle que non ten ningún inconveniente, que quere
claridade. A Sra. Blanco Pico continúa dicindo que a claridade é a que está pedindo hai moito
tempo o PP, e antes llo comentaba, elas queren coñecer os gastos de tódolos membros do
goberno porque aínda que eles están empeñados en que existe unha claridade total e que
non se oculta nada, elas non o teñen tan claro, e non o teñen tan claro dende o momento en
que por unha viaxe a Coruña de tres persoas se pasa un gasto de 120 euros, noutra viaxe a
Coruña dos mesmos membros se pasa un gastos de 260 euros, non é que desconfíen de
ninguén porque non teñen porque desconfiar, simplemente queren que se lles aclaren as
dúbidas que teñen, porque loxicamente teñen que ter dúbidas para poder facer unha boa
xestión, nada máis.

De segudido pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez e manifesta que a Sra. Blanco Pico
sabe que hai dúas resolucións, unha é a que se aporta o diñeiro que se pide para facer toda
esa xestión e outra é a resolución definitiva de cando se fai, digamos, o diñeiro que realmente
se gastou e o resto se devolve, e aparecerá outra resolución onde se diga que se devolveu a
fulano de tal, tal cantidade. Xa no outro pleno veu con que un fulano gastou non sei que,
agora cambiamos e non poñemos un so, senón que poñemos cada un das persoas que van
facer unha xestión, pero é que estamos no mesmo nese tema, non se pode confundir o que é
a cantidade ou achega que percibe cada concelleiro para a súa xestión co gasto que xera, é
dicir, Permuy vai aparecer nesa xestión dentro de dous días, que tivo gastos de protocolo
corenta ou cincoenta mil pesetas para entrega de premios da xornada de saúde, ¿iso é de
Permuy ou é dos poñentes aos que se lles regalou unha figura de Sargadelos a cada un?,
entón esas historias hai que sabelas entender e hai que sabelas expoñer, por iso eles antes
de facer iso piden que se faga un informe de secretaría, porque haberá datos, e eles están
dispostos a dar tódolos datos que hai e están aí, pero non confundan as cousas, porque aquí
queren misturar todo, e iso non é así, cre que unha cousa é a xestión que fai o grupo
municipal, a utilización que ten en dietas e outra cousa é os emolumentos que cada
concelleiro e cada grupo municipal percibe e ven estipulado no orzamento e aprobado por
todos. Con respecto á páxina web, di que teñen unha protocolización e cando se fixo a páxina
web de Radio Fene a verdade é que non se chegou á máxima protección, é certo, custaba
moito mais e non implicaba que Radio Fene tivera unha protección extrema, esta é unha
páxina onde poden entrar colaboradores, onde poden entrar outro tipo de persoas, e incluso
os rapaces dende a casa non so para escoitar música senón para escribir mensaxe, etc., é
dicir, está feita para o que está feita, é dificil que nesa páxina web ou polo menos cre e é o
que o grupo de goberno están pensando, estudiamola e que a Secretaria faga o informe e
que se diga se se pode o non.

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez e manifesta que xa dixo antes
que non tiña ningún inconveniente pero que quería claridade, pero o que remachou é que as
cousas se fagan ben, pero despois das primeiras exposicións está empezando a sospeitar se
o que se busca é claridade ou outra cousa, que o veciño ten todo o dereito a saber a cantas
comisións veñen os dezasete concelleiros que están aquí, guste ou non guste, pero que non
lle veña aquí a chorar ninguén, porque aquí hai xente que parece que se quere facer o mártir,
que teñen que ir ao concello e iso lle custa horas do seu traballo, que o único que pide é que
os veciños e os cidadáns o saiban, non está pedindo nada para él, e o que non estea de
acordo sabe o que ten que facer, nin a él  nin a ninguén hai unha cadea que o teña amarrado,
se algún día non está de acordo pide a dimisión e se vai para casa, igual que poden facer os
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demais, pero o que non se poden facer son demagoxias baratas, claridade sí,  pero para
todos, que o veciño vexa que isto está así desta maneira, pero que vexa se tal persoal ven ou
non; dille á Sra. Blanco Pico que o meter papelitos é moi fácil, se el se dedica a iso, pero é
que non lle fai falla nada, hai catrocentas mocións tipo e se non as colle do seu partido as
pode coller dos demais, que para escribir tamen sabe e ven aquí tódolos días con corenta,
hai máis cousas que facer mocións, pero bastantes máis, cada partido que traballe como lle
dea a gana, iso a el dálle o mesmo, agora, se falamos de claridade, falemos de claridade de
verdade, e o veciño debe saber toda esa serie de cousiñas que son moi importantes, e se
non,  non é que se queira dar claridade ao veciño, e volve a repetilo outra vez, porque se o
veciño aparece aí como acaba de dicir o Sr. Permuy, o Sr. Tal, pero o Sr. Tal hai que poñerlle
a consecuencia de qué foi iso, e cantas veces estivo aquí, cantas horas dedicou, etc. e é así,
esa é a claridade e a transparencia, o demais son outras cousas, agora ben, por EU que se
faga cando se queira, é máis, acababa de repetir que no momento en que se reuniran as
condicións  que ofreceran fiabilidade, se puidese ser mañá pois mañá, que ao veciño iso
tamén lle interesa moitísimo, que ao veciño tamén lle interesa saber que él cobra 370 euros
máis ou menos, pero tamén lle interesa saber que está para cumprir con isto e con isto, é así,
e igual que o di para él tamén o di para os demáis, para os dezasete.

Rematado o debate, polo Sr. Alcalde sométese a votación ordianria a solicitude de deixar o
asunto pendente de informe por parte de Secretaría, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Oito (8), dos/as señores/as Rivera Arnoso, Permuy martínez, González Vizoso,
Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín, Couto Seijido e Sánchez Martínez.
Votos en contra: Nove (9) dos/as señores/as Yáñez Fernández, Rodríguez Carballeira,
Puentes Riv era, Goti Ramil, García Bermúdez, Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar
Fernández e Fornos Corral.
Abstencións: ningunha.

A continuación, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil de data 28 de abril
de 2006, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Sete (7) dos/as Sres/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, González tomé, Pico Sanmartín e Couto Seijido.
Votos en contra:  Dez (10) dos/as Sres./as Yáñez Ferñnández, Rodríguez Carballeira,
Puentes Rivera, Goti Ramil, García Bermúdez, Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar
Fernández, Fornos Corral e Sánchez Martínez.
Abstencións: ningunha.

Á vista do resultado da votación declárase non aprobado o ditame anteriormente transcrito, e,
en consecuencia declárase aprobada a moción.

Seguidamente intervén o Sr. Sánchez Martínez e propón que se vote a súa proposta sobre as
emendas que propuxo que é que a páxina web ten que reunir  unhas condicións aceptadas,
que cando as reúna que si, que o que se cobra por cada concelleiro debe aparecer aí e ao
mesmo tempo debe aparecer a dedicación que aquí ten cada ún, si se quere claridade pois é
esa.
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Intervén o Sr. Rodríguez Carballeira e manifesta que pide un pouco de seriedade, que este
pleno acaba de votar unha moción, unha proposta concreta, nin o intervinte propuxo
ningunha modificación, ningunha emenda, falou na súa exposición dunha serie de criterios,
pero non propuxo ningunha emenda, ¿que imos emendar o documento despois de
aprobado?. Non se fixo ningunha proposta alternativa, o podía facer no momento da súa
intervención e non o fixo, deu unha serie de criterios para defender a súa opinión, pero non
propuxo nada e agora unha vez que se vota quere emendar, e se pasou por unha comisión
determinada, onde se dictaminou, que menos que nese ditame aparezan xa as emendas de
tódolos grupos, isto parécelle unha falta de seriedade.

Intervén o Sr. Sánchez Martínez e di que na cinta estará ben claro o principio da súa
intervención, outra cousa é que queren tirala, parecelle moi ben, teñen votos suficientes, cre
que ao principio da intervención dixo que votaba sí con esas intervencións, se non lles vale
parecelle moi ben.

Intervén o Sr. Rodríguez Carballeira e di que é unha cuestión de procedemento, hai unha
comisión que se reúne, ditamina e se vota o ditame, que na propia discusión plenaria pode
aparecer algunha proposta diferente, non di que non, pero é que durante a discusión ningún
grupo plantexou emendar nada, e unha vez que se vota listo, acabamos de votar unha
proposta e unha moción e agora ¿que se vai votar, unha emenda?.

Intervén o Sr. González Vizoso e pregunta qué problema existe en sometelo agora, se él fai
unha proposta cre que non debe existir ningún problema, para iso están os grupos políticos
aquí para decidir, eles non teñen ningún problema.

Intervén o Sr. Rodríguez Carballeira e di que xa pasou, que xa se votou, polo que a presente
no próximo pleno.

Intervén o Sr. Yáñez Fernández e pregunta á Sra. Secretaria se se pode votar agora a
emenda do Sr. Sánchez Martínez.

A Sra. Secretaria pide o uso da palabra e manifesta que xa está votado o asunto.

6º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA (ARTIGO 82.3 DO
R.O.F.) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR RELATIVA A
SOLICITUDE Á DEMARCACIÓN DE COSTAS DO ESTADO DE REALIZACIÓN DE
ACTUACIÓNS NAS PRAIAS DE RÍO CASTRO, RÍO SANDEO E ALMIEIRAS.-

Antes de entrar no estudio do asunto, de conformidade có disposto no artigo 82.3 do Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a
ratificación da inclusión na orde do día do asunto, sendo ratificada por unanimidade.

Seguidamente dáse conta da moción do grupo municipal do Partido Popular de data 12 de
abril de 2006 (entrada o 12 de abril e nº de rexistro 2313), a cal, redactada en castelán e
transcrita ao galego di:
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“Sr. Alcalde, o Grupo Municipal do Partido Popular, de conformidade co establecido na
lexislación vixente presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate e aprobación polo Pleno
do concello en base aos seguintes

ANTECEDENTES

Pese a que o Concello de Fene goza dun amplo litoral na ría de Ferrol no que se asentan
importantes empresas e, parte del, está destinado á producción marisqueira, o certo é que
conta so con tres praias na ría de Ares, de escaso tamaño, situadas na parroquia de Limodre.

Non obstante na época estival contan con gran afluencia de público polo que este grupo
municipal considera de vital importancia o seu axeitado mantemento e conservación.

Dende hai tempo vense observando que, debido á acción do mar, o borde ou muro do litoral
derrúbase con bastante frecuencia, e como consecuencia diso os materiais que o forman
(terra, pedras e restos de vexetación) deposítanse nas praias, minguando a calidade da area
e reducindo aínda mais a zona de praia durante a marea alta.

Por elo estimamos que é necesaria unha urxente actuación por parte da Demarcación de
Costas do Estado que remedie tal situación, tal e como estase a realizar na veciña praia de
“Area Vella”, petencente ao Concello de Ares.

Igualmente a acción do mar que temos descrito provocou que actualmente as árbores que,
nun principio, puideron estar ben enraizadas, agora quedan ao borde do muro litoral, con
parte das súas raíces no aire, xerando unha evidente situación de perigo para os usuarios da
praia ao poder caerse pola acción do vento.

Por todo elo solicitamos do Pleno se tomen os seguintes ACORDOS:

- Instar á Demarcación de costas do Estado para que, previo estudio e realización
dos informes e proxectos correspondentes, proceda a realizar nas praias de Río
Castro, Río Sandeo e Almieiras, pertencentes a este Concello, actuacións
similares á que xa ven realizando noutras praias da zona, protexendo  e
reforzando o borde ou muro litoral de xeito que evite e impida a acción do mar.

- Instar á Demarcación de Costas do Estado para que de forma inmediata adopte as
medidas necesarias tendentes a salvagarda-la seguridade dos usuarios das praias
realizando os traballos precisos para retirar do borde do litoral as árbores que
puideran desprenderse como consecuencia da acción do vento ou os anacos de
terra que puideran derrubarse de xeito inmediato.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez, quen, unha vez concedido,
manifesta que desexa aclarar que cando se fixo a orde do día do Pleno o que si se veu é que
cando se tiña a relación de mocións, unhas se puideron meter porque polo menos tiñan
relación co tema de persoal, pero había outras mocións que non tiñan ningunha relación co
tema de persoal, entón o que se fixo foi que cada unha hai que votar a urxencia, a partir do
mes que ven faremos doutra maneira.
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A continuación pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido
procede a  dar lectura á Moción e manifesta que quere indicar que onde di: “o certo é que
conta so con tres praias na ría de Ares” debe dicir: “o certo é que conta so con catro praias na
ría de Ares”, xa que na moción hai un gazapo. Rematada a lectura, manifesta que esta
moción foi presentada no rexistro antes de decatarse pola prensa de que o Alcalde se ía
entrevistar co responsable da Demarcación de Costas; que pola prensa saben que o
resultado desta entrevista é que se vai a rexenerar a area, dende o PP cren que aínda que é
necesario rexenerar a area cre que sen antes levar a cabo outra serie de actuacións, ésta
sería insuficiente, por tanto como xa queda ben explicado na moción pois consideran que
habería que facer obras como protexer e reforzar o borde ou muro litoral de xeito que evite e
impida a acción do mar, por elo consideran que sería a obriga do Concello instar a Costas
que  se ampliase o que eles consideran rexenerar a zona de area e levar estas obras previas
que eles consideran que son previas para evitar o desastre que se produce nesas zonas.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido, manifesta
que soamente quere dicir que nestas praias hai uns problemas de hai moitos  anos, este
goberno do BNG hai moitísimos anos que se dirixiu en infinidade de ocasións a Costas para
emendalos e, hai que dicir que mentres estivo o PP en Costas nunca nada conseguiron nin
foron capaces de sacar para estas praias, e agora incluso na moción piden urxencia, agora é
urxente e antes ías a Costas e era como se foras a outro lado calquera, alí non nos facían
caso, agora que sí nos fan caso, o PP o pide urxente.  Eles conseguiron un compromiso co
Xefe da Demarcación e proximamente vai vir a ver as praias de Limodre, xa mandou dende o
día que estiveron con él un equipo de técnicos para redactar non sabe se un proxecto, ou
unha memoria, para adecentar algo todas estas praias, non saben exactamente en qué vai
consistir o amaño, porque xa dixo aquí outra vez, non xogan a técnicos, e eles como son
técnicos que fagan o que consideren oportuno facer e que o presente, entón nese senso
esperan que en próximos días se comuniquen qué tipo de obras van facer aí, se van  limpar
ribazos, se van botar area, se van facer algún pantalán, iso o comunicarán todo, de momento
xa di, o único compromiso que teñen co Xefe de Demarcación de Costas foi de que ía
mandar aos técnicos, que efectivamente os mandou, a mirar o que se podía facer e
proximamente vai vir a Fene a dicirlles a conclusión que sacaron destas praias, e por certo
recordar que son catro non tres, que está a de Coído tamén.

A continuación pido o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido,
manifesta que como aclaración,  cando empezou a ler a moción xa dixo catro, que había un
gazapo, pero cando falou consta en acta que dixo catro que aquí hai un gazapo, que a
ignorancia a teñen corrixida.

Seguidamente pido o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández quen, unha vez concedido,
manifesta que dende o seu grupo parécelle que hai dúas peticións con sentido común e moi
prudentes onde o que se persigue é mellorar o entorno das praias do Concello e por outro
lado salvagardar a seguridade dos veciños que as utilizan, deixando ao marxe a utilización
partidista que se lle puidera dar aos antecedentes desta moción, parécelles unha moción moi
prudente e con moito sentido común e van votar a favor.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta que o que se pide non hai dúbida de que é necesario e que está aí, pero por
noticias di que veu unha nota do día 15 do mes pasado do PP e o 18 concretamente aos tres
días pois ve que se fixeron esas xestións, polo que ve que isto está solucionado.
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Intervén a Sra. Rodríguez Rico e manifesta que ela non ten telepatía e que cando presentou
a moción por rexistro non sabía que ía haber esa reunión e tampouco ten ningún chibo que
lle dixera que ían ir a Costas a entrevistarse, que quede claro.

Continúa o Sr. Sánchez Martínez e di que non está acusando a ninguén, pero o que ve é que
piden unha serie de cousas e que se fagan unhas xestións e ve que aos tres días están feitas
as xestións, que ¿ao mellor foi a conta da petición do PP?, non di que non, agora se foi así,
tamén haberá que felicitar ao outro grupo pola celeridade que fixo das xestións, e realmente o
que piden na moción ve que as xestións as fixeron.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso quen, unha vez concedido,
manifesta que a moción é extemporánea totalmente, isto leva xa aproximadamente uns dous
ou tres meses que se falou coa Asociación de Veciños de Limodre e se comentou dos
problemas que ven dende aquí que teñen as praias, que realmente quen ten que resolver os
problemas son os técnicos e van ser eles os que van traer os informes, pero que os
problemas que teñen as praias non é soamente o coto, hai un descoñecemento tamén da
problemática, hai que facer un recrecemento da praia, o problema que teñen as praias é que
moitos días durante o ano e sobre todo no verán, esas praias non poden ser usadas porque
non queda marxe de praia, e para evitar suspicacias e cousas, dicir que tamén vai vir aquí
Rafael Eimil vai vir aquí a mirar outra actuación no caso de Fene, e en concreto na zona de
Maniños que é a ampliación do paseo e da zona da ribeira de Maniños, para que non existan
despois sorpresas, porque está claro que eles levan bastante tempo con ese tema e teñen
por suposto respostas por escrito do goberno autonómico anterior peregrinas de todo, que se
desentende por completo desas praias e dos perigos que orixinan esas praias, porque os que
van a elas saben os problemas que teñen, que calquera día caen os eucaliptos que están
enriba da praia, e que iso está denunciado na Xunta de Galicia, e hai que dicir que a resposta
que tiveron afirmativa e de vontade para resolvelo e posiblemente de forma inmediata foi co
goberno actual, unha persoa en concreto, moi coñecedora de Fene, e está convencidísimo de
que vai resolver este tema, e non só este senón tamén os temas dos que falou antes.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido,
manifesta que  quere dicir que para unha vez que o PP presenta algo relacionado con Fene é
que é extemporáneo, menos mal que hai público e ve, porque, se facemos porque facemos, e
se non fan é  porque son subnormais profundos, de verdade que lle terán que dar un curso
aquí neste Concello este grupo de goberno porque ¿lles molesta que presentaran a moción?,
pois entón a respectades, a fixeron e a presentaron e que non digan que é extemporánea, e
non empecemos a falar do que no pasado fixeron ou non gobernos anteriores, etc., vivamos
o presente, a presentaron e moi ben presentada está e ten que agradecerlle ao PSOE que di
que é unha moción xusta e a sabe valorar e neste caso dálle o seu agradecemento, e se
dende o grupo de goberno que veñen moi ben dicindo dende hai tres meses, pero pregunta
se hai algún proxecto agora mesmo, non hai nada e na moción consta moi claro que solicitan
previo estudo e realización dos informes e proxectos correspondentes, non está a dicir que
fagan eles os informes, evidentemente que hai uns técnicos para facelos e é o que están
pedindo, un proxecto e un informe, non que o faga o equipo de goberno nin que o fagan elas,
xa manifestaron moitas veces que aquí ninguén ven de técnico pola vida. Que non o tiña
pensado pero ao mellor deulle o portavoz de EU a lucidez, ¿haber si unha vez que viron a
moción presentada polo rexistro saltou a chispa e veña a entrevista a Costas?, porque dende
un principio non pensan esa posibilidade, e o primeiro que se pensa é ao revés, pensar



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000005

33

tódalas posibilidades e dende logo, para unha vez que están tratando temas que so afectan
ao Concello de Fene, e temas que por parte dos veciños de Limodre lle viñeron as queixas e
doutras zonas, igual que van ao BNG tamén van a elas, e dende logo aínda que non o crean,
dende o PP están en contacto coas parroquias e cos veciños, non teñen por qué andar
proclamando as cousas, non son deuses, nin teñen telepatía para saber se hai un problema
en Marraxón, non, se molestan, pero como non fan nada, e que xa se chega a un límite no
que as están descualificando, se pode discrepar, pero se non presentan porque non
presentan.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso e manifesta que o problema xa
hai tempo que existe nas praias, e de golpe e porrazo ¿que pasa?, ides alí a mirar a praia e a
moción ven instantánea, e dille se pensa que son tontos, e eles saben quen transmite e
saben perfectamente quen se preocupa das praias.

Intervén a  Sra. Rodríguez Rico e pregunta se é que lles molesta que traten cos veciños.

Intervén o Sr. Sánchez Martínez e di que cando viu a moción que está ben presentada, claro
que si, pero ve que todo o que piden nela, e claramente que a solicitaron antes de que se
fixeran as xestións, e di que o que se pide para el xa está feito, ou aquí se di que xa están
feitas as xestións que elas piden.

Intervén a Sra. Rodríguez Rico e di que non son adiviñas, que cando presentaron a moción
estas cousas non están feitas, pero que se agora lle din que están feitas parécelle moi ben.

Intervén o  Sr. Sánchez Martínez e di que niso coincide plenamente coa portavoz do PP, pero
que a cousa está feita e agora o mete nun brete á hora de votar, porque estando de acordo
co que se pide vai votar a favor, pero considera que xa está feito.

O Sr. González Vizoso intervén e manifesta que quere facer unha aclaración ao Sr. Sánchez
Martínez e di que esta moción está rexistrada con data 12 de abril, hai unhas dietas que se
poden comprobar dunhas xestións que se fixeron en Costas co Sr. Rafael Eimil o día 10.

A Sra. Rodríguez Rico intervén e di que ela non tivo acceso a ningunha documentación que
lle dixera de ningunhas dietas do día 10 porque entón xa estamos aquí sacando as cousas de
quicio, e é curioso.

Rematao o debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a moción do
grupo municipal do P.P.   obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor:  Dez (10), dos/as Sres./as Yáñez Fernández, Rodríguez Carballeira, Puentes
Rivera, goti Ramil, García Bermúdez, rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar Fernández,
Fornoso Corral e Sánchez Martínez.
Votos en contra: Sete (7) dos/as señores/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González
Vizoso, Martínez González, González tome, Pico Sanmartín e couto Seijido.
Abstencións: ningunha.

Á vista do resultado da votación declárase aprobada a moción anteriormente transcrita.
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7º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA (ARTIGO 82.3 DO
R.O.F.) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR RELATIVA AO
ESTADO DA SANIDADE EN FERROL E A SÚA COMARCA.-

Antes de entrar no estudio do asunto, de conformidade co disposto no artigo 82.3 do Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a
ratificación da inclusión na orde do día do asunto, sendo ratificada por unanimidade.

A continuación dáse conta da moción do grupo municipal do Partido Popular de data 24 de
abril de 2006 (entrada o 24 de abril e nº de rexistro 2506), a cal, redactada en castelán e
transcrita ao galego di:

“Sr. Alcalde, o Grupo Municipal do Partido Popular de Fene, de conformidade co establecido
na lexislación vixente presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate e aprobación polo
Pleno do Concello con base nos seguintes.

MOCIÓN

Dende o Partido Popular queremos denuncia-lo caos no que se atopa inmersa a sanidade
pública na nosa comarca. Asistimos de novo a unha cadea de improvisacións do partido
socialista que día a día están minguando un servizo básico e imprescindible en calquera
sociedade que se prece.

Si tal como sentenciou e acuñou Voltaire no se día “EL ARTE DE LA MEDICINA CONSISTE
EN MANTENER AL PACIENTE EN BUEN ESTADO DE ÁNIMO MIENTRAS LA
NATURALEZA LE VA CURANDO”, hoxe por hoxe e á vista dos feitos, temos que admitir que
os ánimos dos pacientes non pasan polo seu mellor momento e a paciencia está a dar paso á
desesperación, e é que dende a chegada do Bipartito á Xunta de Galicia a sanidade en Ferrol
e a súa comarca está en caída libre e o peor de todo é que non hai visos dun futuro
esperanzador a curto prazo polo que se debe de pasar da propaganda e das cortiñas de
fume ao traballo rigoroso e eficaz.

Fai agora un ano o Partido Popular deseñaba un proxecto ambicioso e novidoso para a
sanidade pública, elixindo a Ferrol para levalo a cabo. Era de novo Ferrol e toda a súa
comarca un referente a nivel autonómico e por que non dicilo a nivel nacional, e é que se
daba paso á Xerencia única do Área Sanitaria de Ferrol. Dábase un paso mais no
achegamento da asistencia aos cidadáns e confiábase o proxecto a profesionais de
recoñecido prestixio, que viñan desenrolando a súa actividade profesional en distintos centros
do área e que eran polo tanto, coñecedores da realidade, das necesidades e das posibles
solucións aos problemas dos cidadáns así como dos profesionais sanitarios dos dous niveis
asistenciais. Pola contra agora nos atopamos cun bo número de directivos de descoñecido
prestixio e orixe e dende logo absolutos descoñecedores da nosa realidade. Temos que
supoñer que os seus intereses son polo tanto meramente económicos e curriculares, e
permanecerán no proxecto ata recibir outra oferta mellor.

Coa chegada na nova Conselleira de Sanidade, de novo e como si dunha reconversión se
tratara (auténticos especialistas nese difícil arte de destruír riqueza e prosperidade) a
incerteza comeza a facer mela, a conselleira non se pronuncia sobre a Área de Ferrol, como
non querendo recoller un legado posto ao servizo dos pacientes. Pero si o anterior xa de por



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000005

35

si deixaba albiscar as súas intencións,  estas refórzanse, cando ratifica ao xerente e ao
equipo que iniciou a posta en marcha do proxecto, para unha semana mais tarde cesalo,
mais e peor en tan curto espazo de tempo é practicamente imposible de executar, e proba
diso é que incluso os sindicatos mais afíns aos partidos que gobernan amosaran o seu
malestar e incredulidade polas medidas adoptadas.

Xerouse nun tempo record unha situación que empeora día a día, tanto no nivel hospitalario,
como nos centros de saúde, continúan sen desenrolarse as especialidades no hospital e sen
incorporar os novos especialistas prometidos, os anestesistas son insuficientes para a
programación de cirurxía e mais aínda para realizar o programa da epidural no parto, estes
profesionais veñen sendo sometidos a prolongacións de xornadas esgotadoras e que
superan con moito as recomendacións Europeas, mentres tanto as listas de espera seguen
sendo interminables e aumentando día a día, sobre todo para consultas e probas
complementarias. As deostadas peonaxes e os concertos con centros seguen
incrementándose. Faltan pediatras nos centros de saúde, non so non se cobren a súas
ausencias, senón que tampouco se cobren as vacantes que se van producindo, tal é o caso
do CS de As Pontes e do CS de Pontedeume e por suposto non se implantou o previsto
servizo pediátrico de tarde do CS de narón. E o mais grave, estanse producindo listas de
espera para visitar ao médico de atención primaria na nosa área sanitaria, algo que nunca
antes tiña ocorrido e que está obrigando aos pacientes a acudir masivamente aos servizos de
urxencia.

Fomos todos testemuñas de cómo se agravaba mais a situación coa larga folga de
ambulancias e o descontrol na organización para a incorporación dos profesionais con motivo
da  e o descontrol na organización para a incorporación dos profesionais con motivo da OPE
de Atención Primaria, e a Conselleira daba a sensación que nin estaba nin se a esperaba
para atallar e resolve-la situación.

No referente ás infraestructuras, mais do mesmo, atopámonos cunha ralentización ma
execución do Plan Director do Hospital Arquitecto Marcide, non se recoñecen as datas de
remate das diferentes fases e polo tanto tampouco a data que estaba prevista para a súa
finalización definitiva.

En Atención Primaria, non se iniciou nin unha soa actuación nova, pola contra, paralizáronse
ou suspendéronse as que estaban programadas. A pesares de ler en declaracións en prensa
sobre a necesidade de novas infraestructuras, non se ten sinalado nin emprazamento nin
tampouco os prazos previstos.

Por último, e non por elo menos importantes, estamos asistindo á perda da ilusión e o
desánimo dos traballadores do área, que tras moitos anos de servizos, ven como a súa
organización deteriorase, sen que pareza importarlles demasiado ós seus dirixentes, que
toman decisións de gran repercusión sen ter en conta para nada a súas opinións e o interese
xeral.

Tras mais de oito meses de goberno bipartito o Partido Popular, somete á consideración do
pleno os seguintes acordos:
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• Instar á Consellería de Sanidade e en particular á súa titular, para que adopten de
forma urxente as medidas necesarias para garantir a continuidade dos proxectos
iniciados coa creación da xerencia única de Ferrol.

• Adopción de medidas urxentes para proceder á contratación de facultativos e resto
do persoal necesario, para situar a asistencia ao nivel do resto das áreas
sanitarias da CCAA e reducir as listas de espera hospitalarias.

• Proceder a acelerar a execución do plan director do Hospital Arquitecto Marcide, e
adquirir compromisos cos prazos de finalización.

• Executar, sen dilación, as obras de infraestructuras previstas e programadas para
Atención Primaria, e fixar un cronograma para as novas actuacións.

• Cubrir a totalidade das prazas vacantes nos Centros de Saúde e incorporar o
número de profesionais que garantan unha asistencia a este nivel, sen esperas e
coa calidade que lle foi recoñecida en numerosas enquisas.”

Aberto o debate pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido procede
a  dar lectura íntegra á moción.

(Ausentase da sesión a Concelleira Sra. Mª Pilar Fornos Corral).

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández quen, unha vez concedido
manifesta que se cumpre este ano os vinte anos da promulgación da Lei Xeral de Sanidade
desenrolado polo goberno socialista de Felipe González e naquel entón Ministro de Sanidade
e Consumo Ernest Lluc lamentablemente asasinado por Eta. Esta lei, vinte anos despois da
súa promulgación permanece intacta e é recoñecida por tódolos grupos políticos, estamentos
sociais, asociacións, como o maior logro social da democracia, posto que entre outras cousas
acercou a sanidade de forma gratuíta ao 100% da poboación española, tendo en conta que
por aquel entón a sanidade alcanzaba escasamente ao 64% da poboación de forma gratuíta.
Esta lei de sanidade, xunto coa educación, as pensións e agora co goberno de Zapatero a lei
de dependencia, constitúen os avances sociais mais importantes do noso país e
comunidades e demostran unha aposta dos socialistas por conseguir un estado de benestar
afastado das políticas neoliberais do PP  e que sorprendentemente o noso compañeiro de
corporación Sr. Sánchez Martínez nos acusa de practicar quizá esquecendo que a súa
sanidade gratuíta, a súa formación e a súa pensión entre outros logros sociais os debe ao
goberno socialista. A Lei Xeral de Sanidade permitiu descentralizar a atención sanitaria nas
comunidades autónomas, as cales pasaron a asumir tódalas competencias nesta área e se
puxo en marcha o proxecto da atención primaria que é un dos temas que traen nesta moción,
pero que é realmente a xerencia única, é un modelo pioneiro, innovador, non aplicado nunca
en galicia e escasamente no resto do pais, que pretende en teoría unificar tódolos recursos
sanitarios, administrativos, técnicos, persoal e urbanístico para conseguir a máxima fluidez
entre os distintos niveis da sanidade en beneficio do paciente. Efectivamente o Partido
Popular habendo tido dezaseis anos para desenrolar a xerencia única, se lle ocorre presentar
a catro meses dunhas eleccións autonómicas un modelo de xerencia única sen consensuar
coas demais forzas políticas e nunha área precisamente tan castigada polas súas propias
políticas, como era a de Ferrol. Este proxecto de xerencia única cuxos resultados aínda non
estaban valorados, preséntanse catro meses dunhas eleccións autonómicas, e iso é unha
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auténtica barbaridade porque o seu entramado de funcionamento obriga a unha serie de
cambios moi importantes e ao seu desenrolo, que sendo tan próximas as eleccións
municipais é un verdadeiro risco. Falan na moción que o PP puxo a persoal cualificado e el
quixera facer dúas consideracións: en primeiro lugar, no último ano de goberno do PP en
Galicia cambiou tres veces de director-xerente no hospital Arquitecto Marcide, primeiro estivo
Pedro, despois Alfonso Clemente e o último foi Juancho. E en segundo lugar,  e dado que a
xerencia única é pioneira en Galicia e en España, os directivos que se facían responsables
de poñela en marcha, é evidente que poderían ser uns profesionais excelentes, pero
evidentemente non tiñan ningunha experiencia en xerencia única posto que era un modelo
pioneiro. Non vai entrar en mais detalles persoais e curriculares sobre os actuais
compoñentes do equipo de xerencia única, todos eles de contrastada calidade e tampouco
sobre o descoñecemento da área pois gran parte deles desenrolaron a súa labor profesional
nesta área. Fala na moción de que esta conselleira fai unha reconversión sanitaria, e que
mais lonxe da realidade pois decide continuar co actual proxecto iniciado de xerencia única
polo PP como o demostra que mantén o actual organigrama directivo e ademais dota dos
medios necesarios técnicos para o desenrolo da historia única, tanto a nivel de primaria como
de especializada, que aínda non desenrolara a Xunta do PP, reorganiza a caótica estructura
administrativa que deixou o PP e comeza a desenrolar a receita electrónica en atención
primaria. En canto á atención primaria quere facerlle as seguintes consideracións, primeiro
despois de dezaseis anos de goberno do PP en Galicia a atención primaria aínda está sen
desenrolar como o demostra o feito de que aínda son poucos os centros que abren polas
tardes para dar unha atención concertada na comarca e sobre todo, e o mais importante, en
canto ao déficit de recursos técnicos que presenta ao médico de familia facer un diagnóstico
e evitar derivacións, ben sexa a urxencias ou especializada, e que xera mais lista de espera,
non esquezamos que os centros de atención primaria seguen carecendo de aparataxe que
permita avanzar no diagnóstico, esto é, equipos de raios X, laboratorio, ecografía, etc. En
contra de todo isto, dicir que a xerencia actual de atención primaria da área sanitaria de
Ferrolterra, en seis meses xa afrontou, primeiro a posta en marcha da consulta xinecolóxica
de saúde que permite a revisión de 140 mulleres á semana, segundo, descentralización dos
controles hematolóxicos do sintrón practicamente no 70% dos centros de atención primaria
da área e co aparataxe dixital, non coa típica extracción no brazo, que é moito mais cómodo
e práctico ca actual extracción de sangue, e a previsión é que no último trimestre do 2006
esta descentralización do sintrón chegue a tódolos establecementos de atención primaria.
Leváronse a cabo actuacións de creación, mellora e mantemento dos centros de saúde, por
exemplo, novo centro de saúde en Espasante que está pendente de cesión de terreos por
parte do concello; novo centro de saúde en Somozas próximo a encargar o proxecto de
construcción; centro de saúde de Cedeira, reparacións na cuberta; centro de saúde da Praza
de España, ampliación  de catro consultas, menciña de familia, enfermería, pediatría e
radioloxía; acondicionamento do centro de orientación familiar, aula de educación maternal e
dotación de local sindical; centro de saúde de Ares reordenación de servicios e consultas
mentres non se resolve o problema da nova situación, e en canto á dotación técnica dicir que
se iniciou a receita electrónica, se consolida a historia única e se dotan os centros do
equipamento básico para a electro menciña. No que se refire ao hospital de referencia, dicir
que a estructura actual é consecuencia da política sanitaria do PP nos últimos dezaseis anos
que non se axusta a un centro que debe cubrir unha área poboacional tan extensa e destacar
as seguintes consideracións: Plan director, coa chegada deste equipo se recibe a segunda
fase de dito plan  que ven con moitísimo atraso e con grandes defectos respecto ao
programado inicialmente, a destacar concretamente a eliminación da área de observación de
urxencias que estaba contemplada e que o PP fixo desaparecer, sabendo que na sanidade
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actual é imprescindible unha área de urxencias con zona de observación, isto irá incluído na
terceira fase cuxa primeira reunión terá lugar mañá día 5 con tódolos estamentos implicados
no tema, fai moita falta desenrolar esta terceira fase porque é posible que cando se acaben
as obras de revisión do Arquitecto Marcide, algunhas xa están pasadas de data. Procedese á
instalación  da sala de radioloxía dixital, procederase nos vindeiros meses ao desenrolo do
toramax dixital, no cuarto trimestre deste ano implantarase o menú opcional, realizarase a
implantación do novo centro do proceso de datos que permitirá o desenrolo do Ianus en
atención especializada, rematarase en xuño a unificación dos almacéns xerais, iniciarase o
proxecto da construcción da gardería para o persoal. E en canto ao persoal e servicios
comunicarlle, primeiro, prodúcese un incremento no orzamento con respecto ao 2005 do
17,32 % e un incremento no gasto real con respecto ao 2005 do 7,65%, procedese a unha
diminución do déficit de orzamento do 2005 que era de once millóns cincocentos mil euros, a
un millón e medio de euros a 31-12-05; resólvese a oposición extraordinaria iniciada no 2002
polo PP para consolidar o posto de traballo de médicos xerais e especialistas, que levan mais
de dezaseis anos en condicións de interinidade porque o goberno popular non convocou
oposicións regularmente, por certo que dende o 2002 ata o 2006, que o resolveron eles
xustamente, con total normalidade a pesares do que declaran na moción, tiveron tempo de
sobras para resolver a oferta extraordinaria de emprego público, o que demostra ao non
facelo, o voso desinterese polos profesionais da sanidade, ademais o goberno socialista da
Xunta comprometeuse a convocar oposicións de forma regular, a primeira xa antes do verán
e que sairá publicada no DOG non vindeiros días para crear postos de traballo en atención
primaria e  despois do verán para especializada, evitando así os contratos basura que viña
ofrecendo o PP nos últimos dezaseis anos. En canto ao persoal e especialidades,
contrátanse dous anestesistas e outro en quenda de tarde, o que permitiu cubrir a anestesia
epidural nas embarazadas nun 98% e di nun 98% porque non está cuberta a noite dos
sábados e dos domingos, pola libranza dos anestesistas o luns; contratase un nefrólogo que
permitirá poñer en marcha no segundo semestre deste ano a sección de nefroloxía con
diálises de agudos e a peritoneal; creáronse as seccións de cardioloxía e neumoloxía e nos
próximos meses crearase un posto novo de endocrinoloxía  cunha unidade de formación
educacional para o enfermo diabético, e ademais está previsto crear antes de final de ano as
seccións de neuroloxía e dixestivo; contrátanse dous cirurxiáns para completar un cadro de
persoal neste servicio que permitan afrontar as listas de espera; efectivamente plantexaronse
problemas puntuais na atención pediátrica nalgúns centros de saúde, concretamente en
Pontedeume e nas Pontes, no segundo caso xa está resolto, no primeiro en vías de
resolverse,  desgraciadamente hai escaseza de pediatras, pero en calquera caso, os
servicios pediátricos extrahospitalarias estiveron perfectamente cubertos por médicos de
familia formados en pediatría. Por último nos fala das listas de espera, neste punto dicirlle
que dende a chegada dos socialistas á Xunta, a transparencia en sanidade é a súa principal
bandeira,  se publica trimestralmente na páxina web do Sergas os datos de tódalas áreas
sanitarias pero sen mentiras, cabe recordar que coa chegada desta consellería afloraron
cerca de cinco mil persoas que figuraban nunha lista negra de espera que era totalmente
descoñecido para a sanidade pública, e cabe recordar como na área sanitaria de Ferrolterra
abríanse e pechábanse as listas a capricho da estatística, chamaba o paciente, pedían a vez
e lle dicían chame dentro de tres meses que a lista está pechada, eso se acabou, esas listas
B acabáronse, e evidentemente o facer desaparecer esas listas B produce un lixeiro repunte
nalgunhas áreas sanitarias. Este problema están dispostos a afrontalo dentro dun plan
obxectivo e viable que permita facer que os pacientes están o menor tempo posible en lista
de espera cun tratamento especial nos casos mais graves. É evidente que o propio avance
tecnolóxico da sanidade é por unha parte moi bo porque alonga a esperanza de vida da
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poboación, pero por outro lado xera este efecto da lista de espera, por tanto cre que non
sodes vosoutros os mais indicados moralmente para falar do problema das listas de espera
polo que explicou anteriormente. Para rematar quixera lembrarlle algunhas cousas
desenroladas polos socialistas nos últimos oito meses: concerto co Hospital Básico da
Defensa coas vantaxes que iso supoñerá na situación sanitaria da comarca; dispensación
gratuíta  da píldora do día despois; cubrir as obturacións infanto-xuvenís en odontoloxía
primaria de forma gratuíta; crease o Consello Galego de Saúde en marzo como instrumento
de participación cidadá na sanidade da comunidade, dende a Xerencia única de Ferrolterra,
convócase a comisión de participación cidadá co mesmo obxectivo que o anterior, pero neste
caso a nivel comarcal; recíbese e dialoga con tódolos estamentos sociais e laborais da
comarca, asociacións de enfermos, sindicatos, colectivos sanitarios e non sanitarios dentro
dunha nova liña de diálogo e talante que esta xerencia vai desenrolando na área. Remata xa
dicindo que á vista do que declarou, eles van votar en contra desta moción porque lles parece
totalmente improcedente todo o que se plantexa na moción xa que ou se fixo ou estase a
facer.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta que non sabe se empezar polo primeiro ou polo final, se empeza polo que se pide,
non hai dúbida que se antes o pedían outros pois que haberá que seguir pedíndoo, pero hai
que facer unha análise e unha serie de consideracións, como empeza a moción que a
situación da sanidade pública en Ferrol e comarca que non é moi boa, cre que iso o saben
todos tanto EU como o resto, pero esa situación tamén saben que non é de agora, esa
situación ben de bastante longo, as orixes e as causas tamén, se se queren buscar, pódense
buscar.

(Auséntase do salón de sesións o Concelleiro Sr. Pico Sanmartín).

Continúa o Sr. Sánchez Martínez dicindo que aquí houbo uns partidos gobernantes, eles son
os que tiñan e teñen responsabilidades de manter en bo estado a sanidade pública, e o
deterioro que se aprecia nela pero isto é dende hai moito tempo, entre as causas todos
coñecemos cando se ven estas cousas, a insuficiencia de persoal, mal pagados, uns
orzamentos que levan bastantes anos na sanidade que son bastante escasos, os
orzamentos, tanto do estado como doutra serie cousas pois son coma sempre, si se dedican
a outras cousas pois non se poden dedicar á sanidade, si se dedican a guerras ou a gastos
militares que son mais importantes pois pasará o que pasará; pero supón que nisto o PP
estivo gobernando ata hai pouco, en Galicia levaba cerca de vinte anos e no goberno español
oito e supón que terá algunha culpa, se a esto unimos cando imos aos orzamentos que
falaban, porque aquí nada funciona sen cartos e se á hora de tocar o que é o tema impositivo
de impostos o chegar facendo unha serie de reformas que se fixeron nesta serie de anos que
foron os impostos directos que son os mais equitativos e ás clases superiores das grandes
empresas, etc. e grandes fortunas se lles baixaron pois os impostos baixarán, se a isto
unimos que aos currantes de abaixo se nos meteu como céntimo sanitario para subvencionar
estas cousas pois moi ben non pode estar, o que si ve e parece que a todo o mundo non lle
gusta,  cando  fai determinadas cousas que todo o mundo coñece, cando un partido está no
goberno di que hai dificultades e cando está na oposición pois reclama todo o habido e por
haber, o que aquí se pide, se quitamos o logotipo e non dicimos de que partido é, pois ata
podía ser unha reivindicación da ORT, ou dos partidos de máis esquerda que EU. Como ben
dicía o que se pide nos tres ou catro puntos é certo, quen non está de acordo con iso pero
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claro, non se lle bota a culpa a esta situación que hai a un goberno que leva na Xunta non é
nin un ano.

(Auséntase da sesión  o  Concelleiro Sr. Rodríguez Carballeira).

Continúa o Sr. Sánchez Martínez e di que se analizan o bipartito todos saben cando entrou, é
verdade que algunhas das cousas que están aquí nin el mesmo as pode discutir, nin pode
dicir que son mentira ou verdade, pero a situación que non mellorou moito, si se le o que é a
Voz de Galicia, ve que non é verdade, podemos facer  un resume, e non o di el senón que o
di a Voz de Galicia, que un de cada dez habitantes está na lista sanitaria de espera. Fala de
18600 usuarios, datos aportados pola Consellería de Sanidade, dunha poboación de 93.000
habitantes, é verdade que os números son moi elevados, fai unha serie de comparacións con
outras cidades galegas similares, como é o caso de Lugo que nos fala do 8,7, de Ourense un
8,6 de media e Pontevedra un 6,7, aquí a superamos moito, é certo que tamén fala que
houbo un repunte destas listas, pero imos ver toda esta serie de cousas e ver cando se parte
dunha situación moi mala, a situación máis ou menos nestes aspectos vemos que se mantén
ou que non mellorou, e ten que discrepar algo co manifestado polo Sr. Yáñez Fernández, non
hai dúbida de que algunha destas cousas se facían pero se os números si están aquí el non
os escribiu e aí estarán. Fanse unha serie de matizacións aquí, pero que estas xa veñen de
moi lonxe, nalgunhas non hai dúbida que hai que darlles a razón, polo menos EU coincide,
como é o caso que houbo cousas que se fixeron mal  e a Consellería de Sanidade ratifica ao
xerente do equipo anterior e á semana o cesa, iso indubidablemente que é criticable, tanto
dende EU se criticou e cre que calquera cidadán que teña uso de razón o critica. Hai outra
serie de cousas que non veñen de agora, din que os sindicatos están molestos coas medidas
adoptadas, el ten bastantes amigos sindicalistas e é que non están de agora, é que están de
hai moito tempo, e iso que o sabemos todos as condicións como ben se dixo eran as que
había, ¿que a situación empeorou nun día?, empeora de día en día, como dicía se parte
dunha situación de antes que era moi mala; fan mención a unha serie de cousas tanto de
atención hospitalaria como dos centros de saúde, etc., pero é que a situación que había
naquel momento non era mellor que agora, falan de que hai que incorporar novos
profesionais, falan dunha serie deles, xornadas excesivas, aumento de listas de espera, nisto,
se miramos os números, teñen razón, pero pensar un pouco que nos dezaseis anos que
estiveron gobernando puideron facer algo; cando falan da falta de pediatras, o seu fillo mais
pequeno xa ten 26 anos, este problema podería existir daquela, cre que houbo bastante
tempo a solucionalo. O tema de infraestructura de obras e unha serie de cousas que están
sen rematar no Arquitecto Marcide e que fan mención a que non hai data de remate, pero é
que antes tampouco a había, hai que ser claros. Outro tema é a perda de ilusión e desánimo
de traballadores que se deterioran, pero hai que ver quen o deteriorou, isto non naceu de
forma espontánea, aquí hai culpa de tódolos gobernantes que tivemos. Resumindo e
acabando en poucas palabras, a solución, ou cambiamos de sistema, se non se cuestiona a
situación que temos, o modelo económico que hai difícil o ve, sen orzamentos nin pode haber
sanidade nin pode haber nada e como ben dicía as reformas económicas van polo sentido
que van pois mal o podemos facer, e ciñéndose aos catro puntos da moción pois quen non
vai estar de acordo que se adopten as medidas urxentes, e se refire ao que é en síntese o
que é a proposta, para proceder á contratación de facultativos e o resto de persoal necesario
para situar a asistencia médica ao nivel do resto das áreas sanitarias da comunidade
autónoma, reducir as listas de espera, etc., nisto non queda mais remedio que estar de
acordo, pero ¿que se fixo en todos estes anos?.
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(Incorpórase ao salón de sesións o Concelleiro Sr. Pico Sanmartín).

Continúa o Sr. Sánchez Martínez e di que outra petición é acelerar a execución do plan
director do hospital Arquitecto Marcide e adquirir os compromisos cos prazos de finalización,
tamén se poderían ter fixados os prazos antigamente, di o mesmo; executar sen dilación as
obras previstas e programadas pola atención primaria e fixar un cronograma para as novas
actuacións, ídem, e cubri-la totalidade das prazas vacantes nos centros de saúde e
incorporar o número de profesionais que garantan a asistencia a este nivel sen esperas e coa
calidade que lle foi recoñecida en numerosas enquisas ¿pero que se fixo antes?,
indubidablemente que coas numerosas peticións ten que votar a favor porque son cousas
que se antes as reclamaba agora ten que seguir reclamándoas pero pide coherencia a
partidos que cando estiveron gobernando non fixeron nada ou practicamente nada por isto,
igual que agora o reclama pois ao mellor dentro de dous, tres ou catro anos ten que
reclamalo ao PSOE, que esta situación lle ven herdada a un goberno que leva un ano.

Nestes momentos e sendo vinte horas e cincuenta e cinco minutos, se suspende a sesión,
que se reinicia ás vinte e unha horas.

Acto seguido intervén o Sr. Permuy Martínez e di que unha vez lida a moción, a verdade é
que para unha persoa que viviu en Galicia e na comarca de Ferrolterra parece que está
escrita por marcianos, e que aterraron agora mesmo na terra e que non saben o que pasou
durante estes quince anos, ou iso ou outra cousa peor, que é unha xente irresponsable e que
queren que en oito meses de goberno de coalición se amañe o que durante 15 ou 16 anos
estiveron tirando pola borda, porque non é posible que se empezamos a memorar, hai un ano
é certo que o PP fixo un plan ambicioso que era a posta en funcionamento da área de
xerencia única de Ferrolterra, tamén é curioso que puxera a funcionar en Ferrol, sitio onde
máis, digamos, estaban os peores ratios dende facía a tira de anos, tamén é certo que era o
sitio onde a plataforma pola sanidade viña facendo reivindicacións e actos contra o goberno
da Xunta de Galicia, onde estabamos, e di estabamos porque parte deste grupo estaba
tamén nesa plataforma, estaban tódolos grupos políticos agás o PP que nunca quixo
participar nesta plataforma pola defensa da sanidade pública, fixo innumerables actuacións,
todas encamiñadas a defender a saúde pública, denunciando infinidade de casos e en moitas
ocasións a utilización de diñeiro público para entidades privadas, e é curioso que durante os
últimos meses de mandato do PP e sabendo que podían perder as eleccións, puxo en
funcionamento a xerencia única de Ferrolterra. O que non é de recibo tampouco é que se fale
de como foi creada a xerencia, di que o proxecto de xerencia de área do PP foi nomeado sen
contar con ninguén, que foi implantado sen a comprensión dos profesionais, e que se discutiu
e se denunciou en varias ocasións, que dende o ano 2004 ata marzo de 2005 o que fixo foi
unha loita de xente do PP haber quen colocaba os seus peóns de cara a esta área sanitaria,
e iso foi denunciado en moitas ocasións pola plataforma para a defensa da sanidade pública.
Aquí parece que os profesionais anteriores estiveron por amor ao traballo, fixeron grandes
colocacións, a verdade é que unha das cousas que mais influíu e fixo na área sanitaria
durante o seu mandato a esa xerencia foi vender fume, iso si, cun bo convenio entre A Voz
de Galicia e a Xerencia, onde se repartía a Voz de Galicia en tódolos centros da área e onde
A Voz de Galicia cedía unha páxina case por semana para que a xerencia expuxera e
vendera o seu fume en cada momento segundo ían falando. Tamén é mentira que a
consellería ratificara a xerencia e que logo a cesara, daquela recorda, e ademais o falara o
BNG e os sindicatos e o único que pedían era que dunha vez por todas existira claridade,
porque naquel momento o que se vía claro era que por parte da xerencia se estaba a facer
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unha conspiración para intentar paralizar en todo momento a área sanitaria, e ademais hai
puntos que se aclararon, e xa di que a plataforma o denunciou, desa conspiración ou dese
intento de paralización do que era a área sanitaria.

Continua a súa intervención o Sr. Permuy Martínez manifestando que cando foi este goberno,
o primeiro que fixo a actual xerente foi reunirse con tódalas entidades sociais, entre eles a
plataforma que pediu unha reunión para coñecer de primeira man cales ían ser os planes da
xerencia, e é verdade que nun principio falouse de que ían continuar, a non modificar nada,
deixar a estructura actual, ían poñer en marcha o comité de participación cidadá, está a punto
de funcionar, hai xa reunións para ver como estaba o tema das entidades sociais que parece
ser que é onde está mais a problemática porque hai moitas entidades que non contestaron á
petición de xerencia, pero si é certo que durante este tempo o único que fixemos ou falamos
dende a plataforma ou dende os partidos que estamos integrados nela, é que afloraran
tódalas listas que naquel momento cando se colleron existían, chegaron a existir tres listas,
aparte das dúas que había oficialmente e que tiñan baixo corda, había a lista das peonaxes
que se denunciaron en varias ocasións. Por todo elo hai unha cousa que eles van pedir,
propoñen primeiro se é posible solicitar da Consellería de Sanidade que se realice unha
avaliación da actual xerencia de área e que se promova un debate dos profesionais e
cidadáns sobre os cambios necesarios neste modelo de xerencia de área, non ten que ser
agora, pero si que temos que empezar a pensar que unha vez asentado o grupo de
profesionais, ten que haber ese debate. Segundo, solicitar da Consellería de Sanidade que
presenten un plan con cronograma e xustificación económica de nivelación de
infraestructuras e de persoal, de xeito que a área sanitaria de Ferrol se iguale como mínimo á
media de Galicia.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido,
manifesta que quere dicirlle ao Sr. Yáñez Fernández que entenden que o Partido Socialista
non estivo quedo e fixo cousas, e que fixo un relato moi extenso das cousas que fixo, non
sabe se foron acertadas ou non, iso habería que avalialo, dende o punto de vista das listas de
espera que tanto criticaron no seu día ao Partido Popular cando tiña 55 días de espera fronte
aos 99 días de espera que ten hoxe, cando as probas de anestesia a día de hoxe están
caducando, cando as listas de espera para cita seguen pechadas a día de hoxe, e iso o
sabemos todos os que dependemos ou temos acceso a elas, non é certo que as listas de
espera haxa unha transparencia total, están pechadas, a maior parte delas están pechadas
incluso sen saber cal é o calendario laboral do verano. O PP apostou por un modelo e puxo a
primeira pedra ao inicio dun camiño que pensaron que polo momento podía ser un camiño
novidoso que lles podería levar a conseguir mellorar a sanidade, non debía ser tan malo nin
debía estar tan desacertado cando se está a facer o mesmo en Madrid, este modelo de
sanidade estase a levar a cabo en Madrid con xente que nese momento estaba en Ferrol e
que agora foise a Madrid a desenrolar este modelo, saberemos os resultados no seu día,
pero o que si sabemos a día de hoxe é que pechar a área única, o único que conseguimos
con iso foi empeorar a situación, a mala situación na que estaba a sanidade pública, porque a
sanidade pública realmente deixa moito que desexar, tamén nos ofrece moito se a
comparamos con outros países da comunidade económica europea ao mellor España non
está tan mal, pero temos que pensar en que temos que mellorala e a temos que mellorar
entre todos, non se trata de que cando temos algo previsto e posto a funcionar, alguén veña
detrás e o anule completamente, non sabe se é cousa que lles veu demasiado grande e non
se atreveron con ela, ou é porque non lles deu tempo a ver que iso non funcionaba, nin a
vosoutros nin a nós, porque tampouco ao PP lles deu tempo a ver se funcionaba ou non, foi



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000005

43

un proxecto ambicioso porque naceu, independentemente de que houbera por diante unhas
eleccións, naquel entón o Conselleiro de Sanidade quixo apostar e apostou e foi valente e o
puxo a funcionar cara a unhas eleccións co risco que eso trouxo, que se perderan as
eleccións e que viñera outro partido detrás e que o pechara, pero polo menos foi valente e
colocou xente ao fronte que apostou por ese proxecto, e ela cre ao igual que a maioría da
xente, que era un bo proxecto para poder sacar adiante. Dende logo para recuperar o
perdido, para recuperar o que se atrasou e o que se perdeu neste tempo ides ter que apurar
e poñer as pilas un pouco, porque dende logo cando eles tiñan 59 días de espera para ir a
quirófano vosoutros diciades que o iades poñer en 30, esa foi unha promesa electoral,
estades en 99 días, estamos afeitos a que as promesas electorais non se cumpran, pero
cando non se cumpren tamén lle sentan mal.

Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández quen, unha vez concedido
manifesta que quere ser moi breve, e dille á Sra. Blanco Pico que realmente que o PP a oito
meses de ter perdido as eleccións e despois de ter gobernado durante dezaseis anos faga
unha proposta destas características sobre a sanidade pública na comarca de Ferrolterra
parécelle cando menos moi pouco seria, de verdade que non é propio dun partido como o
PP, é dicir, que oito meses despois de ter perdido o goberno vir a dicir que a sanidade está
mal porque o PSOE non espabila, parécelle pouco serio, pero ben imaxina que os votantes
do PP  entenderan a vosa mensaxe pero dende logo a xente normal, a que pensa, a quen ten
dous dedos de fronte dáse conta que nos estades tomando o pelo. Falan das listas de
espera, se evidentemente ti camuflas a sete mil pacientes nunha bolsa escondida e as metes
nun enxoval, eses nunca se sabe que están en lista de espera, e cando chega unha
Conselleira nova e toda a xente que está en lista de espera a aflora, eso fai que aumente a
lista, porque iso é de sentido común, son matemáticas. Din que as listas de espera en Ferrol
están pechadas, non están pechadas, hai xente que pediu vez para o Oftalmólogo e danlle
vez para o 2008, hai pacientes e seguro en Fene que non se lle da vez ata o 2008 nin para o
dermatólogo, nin para o Oftalmólogo nin para o Xinecólogo. Poñen o exemplo de Madrid, en
Madrid deben estar moi ben porque Juancho se foi para Móstoles a desenrolar o proxecto de
aquí, entón sabes que en Madrid o que funciona é que colleron o orzamento o 99% do
orzamento de catro anos para limparse toda a lista de espera en pouco tempo e veremos a
ver que é o que pasa o resto dos anos, porque isto non se trata dun plan de choque, cun plan
de choque te lavas a cara, pero aquí hai que facer un proxecto programado para que as listas
de espera se vaian mantendo nunhas cifras, que evidentemente coincide con ela que non son
trinta días e ese é un erro da xerencia única, non se vai conseguir rebaixar a trinta días e iso
seguro e o asumen aquí que é un erro da xerencia única. Logo é moi importante que saiba
unha cousa e é que o PSOE está levando a cabo a lei de incompatibilidades, e esta lei
mentres se pon en marcha e xera postos de traballo tamén xera certo desorde de
funcionamento nos centros hospitalarios, mentres iso non se readapta van aumentar as listas
de espera, e cre que se o PP gobernou durante dezaseis anos e xerou listas de espera, polo
menos poden esperar unha lexislatura para ver como lle van as cousas a eles, unha
lexislatura, xa non di dezaseis anos.

Rematado o debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a Moción do
grupo Municipal do Partido Popular, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor Catro (4) dos/as sesñores/as Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar Fernández e
Sánchez Martínez.
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Votos en contra: Once (11) dos/as señores/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González
Vizoso, Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín, Couto Seijido, Yáñez
Fernández, Puentes Rivera, Goti Ramil e García Bermúdez.
Abstencións: Ningunha.

Á vista do resultado da votación declárase non aprobada a moción anteriormente transcrita.

8º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA (ARTIGO 82.3 DO
R.O.F.) MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE FENE RELATIVA AO PROCESO DE
CONVERSIÓN DO ACTUAL IES DE FENE EN DOUS INSTITUTOS.-

Antes de entrar no estudio do asunto, de conformidade co disposto no artigo 82.3 do Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a
ratificación da inclusión na orde do día do asunto, sendo ratificada por unanimidade.

A continuación dáse conta da moción dos grupos municipais de Fene de data 24 de abril de
2006 (entrada o 26 de abril e nº de rexistro 2609), a cal, transcrita di:

“MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE FENE.

Os grupos municipais do Concello de Fene, queremos trasladar á Autoridade Educativa a
nosa preocupación ante o proceso de conversión do noso centro en dous institutos: un Centro
Integrado de Formación Profesional e un Instituto de Ensinanza Secundaria.

O noso desacougo ven do descoñecemento e falta de información que temos a propósito de
tres asuntos fundamentais:
a)conformación física dos dous futuros institutos.
b)distribución do cadro de persoal docente e non docente dos mesmos.
c)orzamentos precisos para o funcionamento óptimo de ambos.

Por todo iso; pedimos:

Que a Administración Educativa comunique aos traballadores do actual IES de Fene as súas
ideas e proxectos para levar a cabo a separación efectiva, en aplicación do Decreto de
Centros Integrados e das disposicións ata o de agora coñecidas que afectan particularmente
ao noso instituto, o que inclúe tamén persoal e presupostos.

E que para salvagardar o cumprimento rigoroso do antedito Decreto, procede a creación dos
novos institutos de tal xeito que:

Ambos teñan unha entidade física e xurídica perfectamente diferenciada distribuíndo os
espazos de tal xeito que correspondan ó C.I. as instalacións do antigo instituto de FP e ao
IES as do anterior instituto de BUP (IES o Pazo).
Se proceda á construcción de novos espazos necesarios para o correcto funcionamento de
cada un, de acordo cos requisitos previstos na actual lexislación (como ximnasio e aulas de
tecnoloxía entre outros).
Non se contemple o concepto de “compartir espazos”, agás por un período de tempo
razoable (o que dure a construcción de novas instalacións) que estimamos nunca superior a



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000005

45

un curso. Isto non supón que, eventualmente, se é necesario, non poida un instituto ceder o
espazo para realización dunha actividade que así o requira. En consonancia co anterior,
pedimos que non se adopten solucións intermedias, como “partir” un edificio, dedicando unha
planta a cada centro ou facendo comúns os espazos administrativos.

Finalmente, queremos facer saber á Administración que o que nos move, ao pedir
información e propor alternativas, é a idea de que Fene precisa dous centros educativos
diferenciados para poder ofertar aos nosos alumnos unha ensinanza completa, e que iso
pasa por que ambos teñan autonomía física e orzamentaria. Calquera solución intermedia de
compromiso suporía perder alumnado e podería levar á desaparición futura dos dous
institutos. Ante a inquedanza da cidadanía de Fene polo que poida ocorrer no futuro, coa
conversión do actual IES en dous institutos, pedimos á Administración Educativa, que fagan
pública a  información necesaria para disipar as dúbidas que se poidan producir.

Comunicar o presente acordo á Delegación e Consellería de Educación.”

Polo Sr Presidente sométese a votación ordinaria a Moción, resultando aprobada por
unanimidade dos/as señores/as concelleiros/as presentes.

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

9º.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.-

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o anterior Pleno Ordinario e
comprendidas entre os números 313 do 3 de Abril de 2006 e a número 371 do 28 de abril de
2006, así como a número 311 de data 3 de Abril de 2006.

10º.- MOCIÓNS URXENTES.- Non se presenta ningunha.

11º.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Aberta pola Presidencia a quenda de rogos e preguntas, formuláronse os seguintes:

O Sr. Puentes Rivera di que na última sesión, a de abril, plantexou neste pleno dúas
cuestións, unha que era referida aos cartos que recibía o Concello para o mantemento do
CPI da Xunqueira por parte da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que o
portavoz do BNG tivo a ben entregar a este grupo ao inicio desta sesión plenaria, ven que
son practicamente corenta mil euros, pero hai outra cuestión que non foi respostada na
sesión plenaria anterior e que si pediría ao grupo de goberno si ten a ben respostala neste
pleno que era si o concello de Fene tiña previsto facer ao igual que se está facendo noutros
concellos, nalgún ou no conxunto dos centros de ensino de Fene, tamén no IES, polo tanto,
un simulacro de evacuación en casos de emerxencia.

O Sr. Yáñez Fernández di que queren facer tres suxestións, primeiro a urxencia que é levar a
modificación do plan xeral de ordenación urbana a ditame de comisión e posteriormente a
pleno, levar tamén o plan parcial de Centieiras e por suposto sacar adiante dunha vez por
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todas a comisión da auga que leva meses reclamando que se reúna e que se resolva o
problema plantexado, parécelles que son tres puntos que é importante que se resolvan canto
antes.

O Sr. Permuy Martínez resposta que sobre o plan de evacuación non van contestalo porque
teñen que estudialo e o presentarán no seu momento na comisión correspondente e se
poñan de acordo cos responsables da policía local e de protección civil.

O Sr. Pico Samartín resposta que a modificación puntual da Rolda Oeste de Vilar do Colo
non pode afirmalo agora pero cre que vai na comisión do luns, en canto a APE-11 non vai
porque está secretaría co informe correspondente e tan pronto o teñan por suposto que vai
tamén.

A Sra. Blanco Pico pregunta si se lles van dar as facturas e as dietas que levan pedindo
dende o 19 de xaneiro, si se lles vai facilitar a documentación, e tamén quere preguntar se
hai algún tipo de oferta económica para que o centro de servicios múltiples se instale na
parcela que hai en Centieiras ao lado da piscina.

O Sr. González Vizoso, referente ao tema de Centieiras respóstalle que non porque ese tema
haberá que tocalo cos partidos políticos o tema de emprazamento, é o compromiso que teñen
con eles. Referente ás facturas, cando veña a Interventora llas facilitará.

A Sra. Rodríguez Rico di que cando se estaba a facer a autopista, houbo unha serie de
camiños que quedaron afectados e sempre se manifestou que se ía encargar Audasa de
reparar ditos camiños, de feito veciños do Sartego xa se dirixiron ao Concello para que
procederan á reparación das pistas e queren saber quen pagou esa reparación e si as pistas
que quedan sen amañar, por exemplo dende Vilanova a Lubián e Magalofes e tamén a zona
que falta do Sartego, quen as vai levar a cabo, quen as vai amañar ou como está esa obra.

O Sr. Alcalde resposta que houbo múltiples xestións con Audasa, incluso por escrito e
reunións con eles e tamén con Dragados e se negaron a facer nada, nin uns nin outros, isto
non é soamente en Fene, tamén é en Narón, Neda, en todo o trazado, un lle bota a culpa a o
outro e ninguén fixo absolutamente nada, nin Audasa nin Dragados. A Sra. Rodríguez Rico
pregunta se non hai nada por escrito onde eles se ían facer cargo de amañar os camiños. O
Sr. Alcalde di que hai escritos mandados polo concello pero que non fixeron caso, é un tema
difícil, houbo múltiples xestións e non houbo posibilidade. A Sra. Rodríguez Rico di se hai
posibilidade de que teñan copia dos escritos que se mandaron. O Sr. Alcalde di que hai
varios escritos e que non hai problema en facilitalos.

O Sr. Sánchez Martínez di que para este mes ou para o que ven debe saír o que é a limpeza
de praias e di se é posible adiantalo antes, debido a que nos últimos anos o verán adiántase
bastante e cando se van limpar estamos bastante metidos na temporada de verano e supón
que ao igual que lle chegan a el peticións nese sentido tamén lle chegarán ao grupo de
goberno, haber si se pode iniciar un pouco antes. Por outra parte tamén ten coñecemento de
que este último fin de semana houbo un botellón por San Valentín e parece ser que houbo
algún desperfecto, non sabe se de papeleiras ou bancos, e pregunta se saben algo do tema.

O Sr. González Vizoso di que houbo varias pintadas.
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O Sr. Sánchez Martínez di que non é que estea en contra dos botellóns nin moito menos, é
mais, ás veces os ve case xustificados, pero sempre que sexan en sitios determinados onde
non causen molestias aos veciños pero tamén que se manteña o mobiliario público, que non
se deteriore. Tamén pregunta si se lle pode ampliar un pouco mais a noticia que saíu da
Xunta sobre a construcción de beirarrúas en todo o tramo da estrada da Palma que fala de
654 mil euros.

O Sr. Pico Sanmartín resposta que iso saíu o outro día e é o convenio que no seu día
subscribiu a COTOP co Concello de Fene, quere dicir que o outro goberno os deixou sen
orzamento e agora o mesmo proxecto tiveron que refacelo e actualizalo e dotalo de cartos e
agora saíu para adiante. Esto é todo o que falta dende Perlio ata o límite con Mugardos todo
o que falta de beirarrúas, leva auga pola marxe esquerda en Maniños, contempla recollida de
pluviais novamente, cambio de farolas, etc.-

 E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás vinte e
unha horas e vinte e seis minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de tkodo elo a
presente acta e dando fe do lugar, data, hora, asistentes, comezo e fin da sesión así como
dos puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a Secretaria xeral do concello e do punto 2º como
Secretaria accidental, a funcionaria do concello Dª Mª Isabel Fernández Rivas.

O  presidente,      As secretarias,

       Asdo.: Pilar María Pastor Novo.

       Asdo.: Mª Isabel Fernández Rivas


