
UNIDADE: SECRETARIA /PA

EXPEDIENTE: 2006/PL001/000008

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 6 DE
XULLO  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 Mª Pilar Acebes Ruano, Secretaria 
accidental do Concello de Fene.

 

No  Salón  de  Sesións  da  Casa  Consistorial  do
Concello  de  Fene  (A  Coruña),  sendo  as  dezaoito
horas e dous minutos do día seis de xullo 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 Mª del
Pilar  Acebes  Ruano,  secretaria  accidental  do
Concello, que da fe do acto,.

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

1º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA EN DATA 1 DE
XUÑO DE 2006.-

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
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observación á acta da sesión celebrada en data 1 de Xuño 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.

2º.-   DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  URBANISMO,  OBRAS,  VIVENDA  E
INDUSTRIA  EN  RELACIÓN  CO  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPOSTO  POR
xxxxxxxxxxxxxxxx,  CONTRA  O  ACORDO  PLENARIO  ADOPTADO  EN  DATA  15  DE
SETEMBRO DE 2005.

De seguido pola Presidencia dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Urbanismo,
Obras, Vivenda e Industria, que transcrito literalmente di o seguinte:

“AO PLENO DO CONCELLO

Asunto: RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPOSTO  POR  D.  xxxxxxxxxxxxxx,
CONTRA O ACORDO PLENARIO ADOPTADO EN DATA 15 DE SETEMBRO
DE 2005.

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en sesión Extraordinaria
celebrada o día 3 de Xullo de 2006 adoptou, en relación ao asunto do epígrafe, o seguinte
ditame que transcrito di:

“Dáse conta da proposta da Alcaldía en relación ao recurso de reposición interposto por D.
XXXXXXXXXXX e tres máis contra o acordo adoptado pola Corporación Municipal en data
15/09/05, e que transcrita literalmente di:

       P R O  P O S T A 

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR DON  xxxxxxxxxxx CONTRA ACORDO
PLENARIO ADOPTADO EN DATA 15 DE SETEMBRO DE 2005.

Resultando  que  en  data  15  de  setembro  de  2005  polo  Pleno  da  Corporación
acordouse  prestar  aprobación  ao  proxecto  da  obra   “PAVIMENTACIÓN  E
REURBANIZACIÓN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS”, estimar necesaria a realización  da obra,
considerando implícita  a declaración de utilidade pública  e necesidade de ocupación dos
inmobles,  aprobando  así  mesmo a relación  concreta,  individualizada   e  valorada  que  se
contén  no proxecto  de expropiación redactado polo Enxeñeiro de Camiños D. Marcelino
López Méndez,  da oficina  Proyfe  S.L.,  seguir  a  expropiación  individual  de cada parcela
abrindo información  pública durante un  prazo de quince días no taboleiro de edictos da
Casa  do  Concello  e  Boletín  Oficial  da  Provincia,  con   notificación   individual  aos/ás
interesados/as,   prestar  aprobación  aos  motivos  xustificativos  da  expropiación,   polo
procedemento de urxencia  que figuran no expediente  e que xustifican a utilización deste
procedemento, así como solicitan  á Xunta de Galicia, ao abeiro da Orde do 7 de setembro de
1983, e de conformidade có disposto no artigo 52 da lei de Expropiación Forzosa de 16 de
decembro de 1954, a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados para a
execución das obras.
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Resultando  que  en  data  9  de  novembro  de  2005  (  entrada  09.11.05,  nº  rexistro
entrada 6093),  por D. Xxxxxxxxxxxx se interpuxo recurso de reposición  contra o devandito
acordo.

Considerando  que segundo resulta dos informes técnicos obrantes no expediente,  o
camiño  está  recollido  no  vixente  Plan   Xeral  de  Ordenación  Municipal/Rev.  98,   e  que,
conforme sinala o enxeñeiro de camiños municipal no seu informe de data 18 de agosto de
2005 “... o documento  de expropiación contempla de maneira estricta a ocupación en planta
coas anchuras segundas previsións do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Fene/Rev.98,
aprobado o 23 de xaneiro de 2003 e publicado no BOP do  27  de febreiro de  2003,  agás a
menor  ocupación  no  caso do C. Tras do Río por razóns tecnicamente xustificadas   en
opinión do que subscribe” e que en  ningún  caso se ocupan superficies maiores que as
previstas no vixente  PXOM/Rev. 98...”

Considerando que conforme dispón o artigo 98.1 da Lei 9/2002  de 30 de decembro,
de  Ordenación  Urbanística  e  Protección  do  Medio  Rural  de  Galicia  a  aprobación   dos
instrumentos  de  ordenación  urbanística  implicará  a  declaración  de  utilidade  pública  e  a
necesidade de ocupación dos terreos e edificios neles comprendidos aos efectos da súa
expropiación forzosa.

Considerando que segundo sinala  a Sentencia do Tribunal Supremo de 24 de febreiro
de  1989,  as  circunstancias  do  ben  expropiado  distintas  á  súa  individualización,
necesariamente deberán ser discutidas na fase de xustiprezo.

PROPONSE  AO  PLENO  DA  CORPORACIÓN   A  ADOPCIÓN  DO  SEGUINTE
ACORDO

Primeiro.-  Desestimar  o  recurso  de  reposición  interposto  por  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
contra acordo adoptado polo Pleno da  Corporación en sesión de data 15 de setembro de
2005 polos motivos anteriormente expostos.

Segundo.-  Determinar  que  contra  o  presente  acordo  poderase  interpor  recurso
Contencioso-Aministrativo  ante  o  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  no prazo  de  2
meses a contar dende o día seguinte ao da súa notificación.”

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en votación ordinaria e por
maioría de seis votos a favor (3 do BNG, 2 do PSdG-PSOE E 1 DE EU) e unha abstención (1
do PP), estima oportuno propoñer a adopción do seguinte

DITAME

Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita.”

Polo  Sr.  Presidente  sométese a  votación  ordinaria  o  ditame da Comisión  Informativa  de
Obras,  Vivenda  e  Industria  de  data  3  de  xullo  de  2006.  A  Corporación  Municipal  por
unanimidade  dos/as  señores/as  asistentes  acorda  prestar  aprobación  íntegra  ao  ditame
anteriormente transcrito.
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3º.-  DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  URBANISMO,  OBRAS,  VIVENDA  E
INDUSTRIA  EN  RELACIÓN  CO  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPOSTO  POR
xxxxxxxxxxxxxxx  CONTRA  ACORDO  PLENARIO  ADOPTADO  EN  DATA  15  DE
SETEMBRO DE 2005.

De seguido pola Presidencia dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Urbanismo,
Obras, Vivenda e Industria, que transcrito literalmente di o seguinte:

“AO PLENO DO CONCELLO

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR xxxxxxxxxxxxxxx CONTRA
O ACORDO PLENARIO ADOPTADO EN DATA 15 DE SETEMBRO DE 2005.

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en sesión Extraordinaria
celebrada o día 3 de Xullo de 2006 adoptou, en relación ao asunto do epígrafe, o seguinte
ditame que transcrito di:

“Dáse conta da proposta da Alcaldía en relación ao recurso de reposición interposto por D.
Manuel Chao Barros contra o acordo adoptado pola Corporación Municipal en data 15/09/05,
e que transcrita literalmente di:

“ P R O P O S T A 

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR DON  xxxxxxxxxxxx  CONTRA ACORDO
PLENARIO ADOPTADO EN DATA 15 DE SETEMBRO DE 2005.

Resultando  que  en  data  15  de  setembro  de  2005,   polo  Pleno  da  Corporación
acordouse prestar  aprobación ao proxecto  da obra “  PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE
PUNXEIRO (MAGALOFES)” estimar necesaria a realización da obra,  considerando implícita
a declaración de utilizade pública e necesidade de ocupación  dos  inmobles,  aprobando así
mesmo a  relación   concreta,  individualizada  e  valorada  que  se  contén   no  proxecto  de
expropiación redactado polo Enxeñeiro de Camiños don Marcelino López Méndez,  da oficina
Proyfe S.L.,  seguir a expropiación  individual de cada parcela abrindo información  pública
durante un prazo de quince días no taboleiro de edictos da Casa do Concello e Boletín Oficial
da  Provincia,  con  notificación  individual  aos/ás  interesados/as,  prestar  aprobación  aos
motivos  xustificativos  da  expropiación,   polo  procedemento  de  urxencia  que  figuran   no
expediente e que xustifican a utilización deste procedemento, así como solicitar á Xunta de
Galicia, ao abeiro da Orde do 7 de setembro de 1983,  e de conformidade có disposto no
artigo 52 da Lei de expropiación forzoso de 16 de decembro de  1954,  a declaración de
urxente  ocupación dos bens e dereitos afectados para a execución das obras.

Resultando que en data 15 de novembro de 2005 (entrada 15.11.2005, nº rexistro
6217), por D. xxxxxxxxx se interpón recurso de reposición contra o devandito acordo.

Considerando, en canto ás consideracións primeira a terceira do recurso presentado,
que segundo resulta dos informes técnicos obrantes no expediente o camiño está recollido no
vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal/Rev. 98,  cunha anchura de 8,00 metros,  e que,
conforme dispón o artigo 98.1 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación  urbanística
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e  protección  do  Medio  Rural  de  Galicia,  a  aprobación  dos  instrumentos  de  ordenación
urbanística implicará a declaración de utilidade pública e a  necesidade de ocupación dos
bens e dereitos afectados ós fins da  expropiación ou imposición de servidumes, así como
que a obra atópase incluída  no Plan  Complementario ás Obras e Servicios de competencia
municipal  (POS 2006), e que,  segundo preceptúa o artigo 94 do Real Decreto  lexislativo
781/1986, de 18 de abril,   as obras comprendidas nos plans de obras e  servizos locais,
incluídos  os  plans  provinciais  de  cooperación  levarán  anexa   á  declaración  de  utilidade
pública e a necesidade de ocupación  dos terreos e edificios neles comprendidos aos efectos
da súa expropiación  forzoso.

Considerando así  mesmo que segundo informe do  Enxeñeiro  de Camiños
Municipal  de  data  17  de   agosto  de  2005,  o  documento  de  expropiación  contempla  de
maneira estricta a ocupación en planta  cunha anchura de 8,00 m.  segundo as  previsións do
Plan  Xeral de Ordenación  Municipal de Fene/Rev. 98.

Considerando,  que  segundo  sinala  a  Sentencia   do  Tribunal  Supremo  de  24  de
febreiro de 1989, as circunstancias do ben expropiado, distintas dos  concernentes a súa
individualización, necesariamente deberán ser discutidas na fase de xustiprezo.

PROPONSE   AO PLENO DA CORPORACIÓN A  ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO   

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por Don xxxxxxxxxx contra
acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión  de data 15 de setembro de 2005,
polos motivos anteriormente  expostos.

Segundo.-  Determinar  que  contra  o  presente  acordo  poderase  interpor  recurso
contencioso-administrativo  ante o Tribunal  Superior  de Xustiza  de Galicia  no prazo de 2
meses a  contar dende o día seguinte ao da súa notificación.”

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en votación ordinaria e por
maioría de seis votos a favor (3 do BNG, 2 do PSdG-PSOE E 1 DE EU) e unha abstención (1
do PP), estima oportuno propoñer a adopción do seguinte

DITAME

Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita.”

Polo  Sr.  Presidente  sométese a  votación  ordinaria  o  ditame da Comisión  Informativa  de
Obras,  Vivenda  e  Industria  de  data  3  de  xullo  de  2006.  A  Corporación  Municipal  por
unanimidade  dos/as  señores/as  asistentes  acorda  prestar  aprobación  íntegra  ao  ditame
anteriormente transcrito.

4º.-  DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  URBANISMO,  OBRAS,  VIVENDA  E
INDUSTRIA  SOBRE  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  ORA  “PAVIMENTACIÓN  DO
CAMIÑO DE PUNXEIRO”. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.

De seguido pola Presidencia dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Urbanismo,
Obras, Vivenda e Industria, que transcrito literalmente di o seguinte:
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“AO PLENO DO CONCELLO

Asunto: EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN OBRA “PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO
DE PUNXEIRO”.

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en sesión Extraordinaria
celebrada o día 3 de Xullo de 2006 adoptou, en relación ao asunto do epígrafe, o seguinte
ditame que transcrito di:

“Vista  a  proposta  da  Alcaldía  en  relación  ao  expediente  de  expropiación  da  obra
“PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE PUNXEIRO”, e que transcrita literalmente di:

“PROPOSTA

Resultando que o Pleno da Corporación en sesión extraordinaria celebrada en data 15 de
setembro de 2005 acordou prestar aprobación ao proxecto da obra do Plan Complementario
do ano 2006  “ PAVIMENTACIÓN  DO CAMIÑO DE PUNXEIRO ( MAGALOFES)”,  estimar
necesaria a realización da obra, considerando implícita a declaración de utilidade pública e
necesidade  de  ocupación  dos  inmobles,  aprobando  así  mesmo  a  relación  concreta,
individualizada  e  valorada  que  se  contén  no  proxecto  de  expropiación  redactado  polo
enxeñeiro  de  camiños,  D.  Marcelino  López  Méndez,  da  oficina  Proyfe,S.L.,  seguir  a
expropiación  individual  de cada parcela abrindo información pública  durante un prazo de
quince días no taboleiro de edictos da Casa do Concello e Boletín Oficial da Provincia, con
notificación individual  aos/as interesados,  prestar  aprobación aos motivos xustificativos da
expropiación polo procedemento de urxencia que figuran no expediente e que xustifican a
utilización deste procedemento, así como solicitar á Xunta de Galicia, ó abeiro da Orde do 7
de decembro de 1983, e de conformidade co artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16
de decembro de 1954, a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados
para a execución das obras. 

Resultando que en data 8 de outubro de 2005, publicouse no Boletín Oficial da Provincia
número 231.

Resultando  que  segundo  datos  do  Rexistro  Xeral  de  Entrada  do  Concello,  no  prazo  de
información pública,  presentáronse as seguintes alegacións:

- Dna. xxxxxx ( entrada 19.10.05, nº rexistro 5590).

Resultando que con posterioridade ao remate do prazo de información pública,  en datas
10.11.05  e  03.12.05  (  números  de  rexistro  de  entrada  6123  e  6652  respectivamente)
presentáronse escritos por Dna. xxxxx, segundo dí, en representación de Dna. xxxxxxxxx

Considerando que dos datos do catastro, resulta que respecto as fincas números 9-868 e 9-
215 figura como titular Dna xxxxxxxxxx, a numero 9-241 como de titularidade de María xxxxl
e a 9-196 como de titularidade descoñecida.

Considerando que segundo o establecido no artigo 3 da Lei de Expropiación Forzosa de 16
de  decembro  de  1954,  as  actuacións  do  expediente  expropiatorio  entenderanse  co
propietario da cousa ou titular do dereito obxecto da expropiación así como que salvo proba
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en contrario,  a  Administración considerará propietario  ou titular  a quen con este carácter
conste nos rexistros públicos que produzan presunción de titularidade, que só poderá ser
destruída xudicialmente ou, no seu defecto, a quen apareza con tal  carácter en rexistros
fiscais, ou finalmente, a quen o sexa público e notoriamente.

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO.

Primeiro.- Resolución sobre as alegacións presentadas.

1.1- Estimar a alegación presentada por Dna. xxxxx, ao constar Dna. xxxxxxx no catastro
como titular das parcelas de referencias catastrais 9-868 e 9-215.

1.2- Estimar a alegación presentada por Dna xxxxxxxxx, en representación de Dna María
xxxxxxx  ao  constar  esta  última  no  catastro  como  titular  da  parcela  de  referencia
catastral 9-241.

Segundo  .-  Modificar  a  relación  de  bens  polo  que  respecta  a  titularidade  das  fincas  de
referencia catastral 9-868; 9-241 e 9-196, axustándose os datos da titularidade que figuran no
catastro, e aprobar definitivamente a relación concreta, individualizada e valorada de bens,
segundo se indica a continuación:

Finca núm 1:

Parcela referencia catastral: 9-229
Titular: Jxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes.
Superficie a expropiar (m2) : 181

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 543 euros.
Outros bens: 1.612 euros.
Valoración solo e outros bens: 2.155 euros.
5% Premio de afección: 107,75 euros
Total valoración:  2.262,75 euros

Finca núm 2:

Parcela referencia catastral: 9-241
Titular: xxxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes.
Superficie a expropiar (m2) : 280

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 840 euros.
Outros bens: 868 euros
Valoración solo e outros bens:  1.708 euros
5% Premio de afección: 85,4 euros
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Total valoración: 1.793,4 euros

Finca núm 3:

Parcela referencia catastral: 9-230
Titular: xxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes.
Superficie a expropiar (m2) : 114

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 342 euros.
Outros bens: 880  euros
Valoración solo e outros bens:1.222 euros
5% Premio de afección: 61,1 euros
Total valoración: 1.283,1 euros

Finca núm 4:

Parcela referencia catastral: 9-216
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes
Superficie a expropiar (m2) : 122

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 366 euros.
Outros bens: 392 euros.
Valoración solo e outros bens: 758 euros
5% Premio de afección: 37,9 euros
Total valoración: 795,9 euros

Finca núm 5:

Parcela referencia catastral: 9-215
Titular: xxxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes
Superficie a expropiar (m2) : 236

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 708 euros.
5% Premio de afección: 35,4 euros
Total valoración: 743,4 euros

Finca núm 6:

Parcela referencia catastral: 9-868 
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxx
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Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes
Superficie a expropiar (m2) : 219

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 657 euros.
5% Premio de afección: 32,85 euros
Total valoración: 689,85 euros

Finca núm 7:

Parcela referencia catastral: 9-213
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes. 
Superficie a expropiar (m2) : 99

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 297 euros.
Outros bens: 308  euros
Valoración solo e outros bens: 605 euros
5% Premio de afección: 30,25 euros
Total valoración: 635,25 euros

Finca núm 8:

Parcela referencia catastral: 9-199
Titular: xxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Punxeiro. Magalofes 
Superficie a expropiar (m2) : 75

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 225 euros.
Outros bens:224 euros
Valoración solo e outros bens: 449 euros
5% Premio de afección: 22,45 euros
Total valoración: 471,45 euros

Finca núm 9:

Parcela referencia catastral: 9-195
Titular: xxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes.
Superficie a expropiar (m2) : 74

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 222 euros.
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Outros bens:224 euros
Valoración solo e outros bens: 446 euros
5% Premio de afección: 22,3 euros
Total valoración: 468,3 euros

Finca núm 10:

Parcela referencia catastral: 9-194
Titular: xxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes. 
Superficie a expropiar (m2) : 136

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 640 euros.
Outros bens: 420 euros
Valoración solo e outros bens: 1.060 euros
5% Premio de afección: 53 euros
Total valoración: 1.113 euros

Finca núm 11:

Parcela referencia catastral: 9-196
Titular: Descoñecido 
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes
Superficie a expropiar (m2) : 151

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 707 euros.
Outros bens: 517 euros
Valoración solo e outros bens: 1.224 euros
5% Premio de afección: 61,2 euros
Total valoración: 1.285,2 euros

Finca núm 12:

Parcela referencia catastral: 9-873
Titular: Mxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño do Punxeiro. Magalofes
Superficie a expropiar (m2) : 87

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 435 euros.
Outros bens: 280 euros
Valoración solo e outros bens: 715 euros
5% Premio de afección: 35,75 euros
Total valoración: 750,75 euros
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Terceiro .-  Solicitar á Xunta de Galicia, ao abeiro da Orde do 7 de decembro de 1983 e de
conformidade co artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, a
declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados para a execución das obras
incluídas no proxecto.

Cuarto.- Publicar o presente acordo no B.O.P e notificar o mesmo aos interesados.”

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en votación ordinaria e por
maioría de seis votos a favor (3 do BNG, 2 do PSdG-PSOE E 1 DE EU) e unha abstención (1
do PP), estima oportuno propoñer a adopción do seguinte

DITAME

Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita.”

Polo  Sr.  Presidente  sométese a  votación  ordinaria  o  ditame da Comisión  Informativa  de
Obras,  Vivenda  e  Industria  de  data  3  de  xullo  de  2006.  A  Corporación  Municipal  por
unanimidade  dos/as  señores/as  asistentes  acorda  prestar  aprobación  íntegra  ao  ditame
anteriormente transcrito.

5º.-  DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  URBANISMO,  OBRAS,  VIVENDA  E
INDUSTRIA  SOBRE  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  OBRA  “REURBANIZACIÓN
AVDA. MARQUÉS DE FIGUEROA DENDE PK 0+520 ATA PK 0+755 (MARXE DEREITO).

De seguido pola Presidencia dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Urbanismo,
Obras, Vivenda e Industria, que transcrito literalmente di o seguinte:

“AO PLENO DO CONCELLO

Asunto: EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  OBRA  “REURBANIZACIÓN  AVDA.
MARQUÉS  DE  FIGUEROA  DENDE  PK  0+520  ATA  PK  0+755  (MARXE
DEREITA).

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en sesión Extraordinaria
celebrada o día 3 de Xullo de 2006 adoptou, en relación ao asunto do epígrafe, o seguinte
ditame que transcrito di:

“Vista  a  proposta  da  Alcaldía  en  relación  ao  expediente  de  expropiación  da  obra
“REURBANIZACIÓN AVDA. MARQUÉS DE FIGUEROA DENDE PK 0+520 ATA PK 0+755
(MARXE DEREITA)”, e que transcrita literalmente di:

“PROPOSTA

Resultando  que  en  data  15 de setembro de 2005  polo  Pleno  da  Corporación  en sesión
extraordinaria,  acordouse  prestar  aprobación  ao  proxecto  da  obra  “  REURBANIZACIÓN
AVDA. MARQUES DE FIGUEROA DENDE PK 0+520 ATA PK 0+755 ( MARXE DEREITA)” ,
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redactado polo enxeñeiro de camiños, D. Marcelino López Méndez, da oficina Proyfe, S.L., de
data  xullo  de  2005,  estimar  necesario  a  realización  da  obra,  considerando  implícita  a
declaración de utilidade pública e necesidade de ocupación dos inmobles,  aprobando así
mesmo  a  relación  concreta,  individualizada  e  valorada  que  se  contén  no  Proxecto  de
expropiación redactado polo enxeñeiro de camiños, D. Marcelino López Méndez, ascendendo
a  valoración  das  expropiacións  a  realizar  á  cantidade  de  32.803,74  euros,  seguir  a
expropiación individual para cada parcela abrindo información pública durante un prazo de
quince días no taboleiro de edictos da Casa do Concello e Boletín Oficial da Provincia, con
notificación  individual  para  que  os/as  titulares  dos  dereitos  afectados  pola  expropiación
poidan  aportar  datos  que  permitan  a  rectificación  dos  posibles  erros  que  se  estimen
cometidos  na  relación  publicada,  ou  opoñerse  á  ocupación  ou  disposicións  dos  bens  e
dereitos por motivos de forma ou de fondo que se terán que fundamentar motivadamente,
prestar aprobación aos motivos xustificativos da expropiación polo procedemento de urxencia
que figuran no expediente e xustifican a utilización deste procedemento e solicitar á Xunta de
Galicia, ó abeiro da Orde do 7 de decembro de 1983, e de conformidade co artigo 52 da Lei
de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, a declaración de urxente ocupación
dos bens e dereitos afectados pola execución das obras incluídas nos citados proxectos.

Resultando que en data 8 de outubro de 2005, publicouse no Boletín Oficial da Provincia
número 231 o anuncio.

Resultando que durante o período de información pública non se presentaron alegacións.

Considerando que actualmente nos datos  do catastro,  na parcela 703707NJ6163N figura
como propietario D.xxxxxxxxxxxxxx

CONSIDERANDO que segundo o establecido no artigo 3 da Lei de Expropiación Forzosa de
16  de  decembro  de  1954,  as  actuacións  do  expediente  expropiatorio  entenderanse  co
propietario da cousa ou titular do dereito obxecto da expropiación así como que salvo proba
en contrario,  a  Administración considerará propietario  ou titular  a quen con este carácter
conste nos rexistros públicos que produzan presunción de titularidade, que só poderá ser
destruída xudicialmente ou, no seu defecto, a quen apareza con tal  carácter en rexistros
fiscais, ou finalmente, a quen o sexa pública e notoriamente.

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO.

Primeiro.-  Modificar  na  relación  de  propietarios  polo  que  respecta  á  finca  numero  3,  á
titularidade da mesma, dado que actualmente no catastro figura como tal D. xxxxxxxxxxxx e
Dna Mxxxxxxxxx o, así como a referencia catastral de dita finca que é 7037307NJ6163N.  

Segundo .- Determinar en canto á documentación presentada que afecta ás fincas números 1
e 2 que as actuacións do expediente  expropiatorio  se entenderán con quen resulten ser
propietarios dos predio na actualidade, previa a correspondente acreditación.

Terceiro  .-   Modifica-la  relación  concreta,  individualizada  e  valorada  de  bens  e  aprobar
definitivamente a mesma, segundo se indica a continuación:

Finca núm 1:
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Parcela referencia catastral: 72399-28
Titular: xxxxxxxxx
Situación: Avda Marques de Figueroa. Perlío. 
Superficie a expropiar (m2) : 48

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 1.448,16 euros.
Outros bens: 23.318,53 euros
Valoración solo e outros bens: 24.766,69 euros
5% Premio de afección: 1.238,33 euros
Total valoración: 26.005,02 euros

Finca núm 2:

Parcela referencia catastral: 72399-29
Titular: Jxxxxxxxxxxxxx
Situación: Avda Marques de Figueroa. Perlío
Superficie a expropiar (m2): 41

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 1.236,97 euros.
5% Premio de afección: 61,85 euros
Total valoración: 1.298,82 euros

Finca núm 3:

Parcela referencia catastral: 7037307NJ6163N
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Avda Marques de Figueroa. Perlío
Superficie a expropiar (m2): 109

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 3.288,53 euros.
Outros bens: 1.949,47 euros.
Valoración solo e outros bens:5.238 euros
5% Premio de afección: 261,90 euros
Total valoración: 5.499,90 euros.

Cuarto.- Solicitar á Xunta de Galicia, ao abeiro da Orde do 7 de decembro de 1983 e de
conformidade co artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, a
declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados para a execución das obras
incluídas no proxecto.

Quinto.- Publicar o presente acordo no B.O.P e notificar o mesmo aos interesados.”
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A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en votación ordinaria e por
maioría de seis votos a favor (3 do BNG, 2 do PSdG-PSOE E 1 DE EU) e unha abstención (1
do PP), estima oportuno propoñer a adopción do seguinte

DITAME

Prestar aprobación á proposta anteriormente transcrita.”

Polo  Sr.  Presidente  sométese a  votación  ordinaria  o  ditame da Comisión  Informativa  de
Obras,  Vivenda  e  Industria  de  data  3  de  xullo  de  2006.  A  Corporación  Municipal  por
unanimidade  dos/as  señores/as  asistentes  acorda  prestar  aprobación  íntegra  ao  ditame
anteriormente transcrito.

6º.-  DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN, PERSOAL, TRAFICO E
PROTECCIÓN CIVIL SOBRE PROPOSTA DE ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR.

De seguido pola Presidencia dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización,
Persoal, Tráfico e Protección Civil, que transcrito literalmente di o seguinte:

“DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ORGANIZACIÓN,  PERSOAL,  TRAFICO  E
PROTECCIÓN CIVIL

Dáse conta da proposta da Alcaldía que transcrita di:

                                                  “PROPOSTA

 Por Resolución da Alcaldía de data  19 de abril de 2006 acordouse inicia-lo procedemento
para elixir  ao titular  do Xulgado de Paz deste Concello,  acordar a apertura dun prazo de
quince días hábiles contados a partir do seguintes ao da publicación do anuncio no Boletín
Oficial da Provincia para que as persoas interesadas e que reúnan as condicións  legais o
soliciten.

 No prazo  de presentación de solicitudes, presentáronse as seguintes:

- Don Manuel Vigo López (entrada 22.05.06, nº rexistro 3226).
- Dona Lucía Pérez Martínez ( entrada 26.05.06, nº rexistro 3369)
- Don Óscar Navas Aranda (entrada 01.06.06, nº rexistro 3516)

  Considerando que sendo todas as  persoas que presentaron a súa solicitude  respectables e
dignas da máxima consideración, é certo Don Manuel Vigo López  considérase máis idóneo,
entre outras razóns, pola experiencia  que se deriva de vir exercendo dito cargo durante anos

 PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro.- Elixir a Don Manuel Vigo López, como Xuíz de Paz titular de Fene, propoñendo o
seu nomeamento á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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Segundo.-  Remitir   certificación do presente acordo á Secretaría de Goberno do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia.

Ábrese o debate (.../...)

Rematado o debate, e sometido polo Sr. Presidente o asunto a votación ordinaria por maioría
de catro votos a favor (3 do BNG e 1 de EU-IU), un en contra (1 do PSOE) e unha abstención
(1 do PP)  acordase ditaminar favorablemente a proposta.”

Aberto o debate, pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso quen, unha vez concedido,
manifesta que se presentaron tres candidatos, un é o que ocupa a praza actual, outra é a
suplente e unha terceira persoa que é de A Coruña. Dicir  que o actual Xuíz de Paz está
exercendo cun nomeamento por parte do concello  de Fene cun acordo de unanimidade,
quere  dicir  que  os  grupos  políticos,  no  seu  día,  cre  que  en  dous  mandatos  seguidos
acordaron por  unanimidade  nomealo,  e  existe  unha proposta feita  polo  BNG que vai  no
sentido de elección en base a tres criterios,  primeiro en base á experiencia,  o candidato
actual é unha persoa con experiencia, leva tempo e coñece ben as funcións e o cargo que
exerce. Segundo é unha persoa aceptada por parte dos funcionarios actualmente no Xulgado
e digamos que consideran que non houbo durante o tempo que exerceu ningunha protesta
nin  reclamación por  parte da cidadanía  de Fene,  por  tanto sería aceptado por parte dos
veciños de Fene, que é unha persoa que actualmente ten dispoñibilidade de tempo, que está
dedicado todo o tempo que necesita a esto, non ocorre o mesmo coa segunda que cren que
non  ten  esa  dispoñibilidade  de  tempo  e  xa  o  terceiro  non  ten  unha  profesión  que  é  a
adecuada para exercer  este cargo,  polo tanto consideran que a persoa mais idónea é o
actual Xuíz de Paz e así se propuxo na comisión.

A continuación pide o uso da palabra o Sr.  Yáñez Fernández, quen, unha vez concedida
manifesta que na comisión tratábase de elixir  entre tres persoas e xa viron que os dous
primeiros que eran de Fene eran prioritarios, e mirando o currículo entendían que a segunda
candidata Lucia, era a mais adecuada, o ditame é a favor do Sr. Vigo, e o que traen aquí é un
ditame, que eles non están a favor do actual Xuíz de Paz co cal vanse abster nesta votación.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico, quen, unha vez concedida manifesta
que eles entenden que hai un candidato que non presenta toda a documentación requirida e
pola  contra  hai  outro  candidato  que  si  a  presenta  e  aparte  presente  un  currículo  moi
importante, ten uns estudios con moi boas notas e cren que Lucia é a candidata a ocupar
esta praza.

Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedida di que
unha vez que se presentaron na comisión os tres candidatos e analizando a puntuación que
se lle podía dar viron que dúas persoas eran de aquí e que a Sra. Lucia ten bo currículo pero
que o Sr.  Vigo tamén o ten ademais doutras cousas, o que os levou a votar a favor na
comisión,  unha  das  cousas  foi  que  xa  leva  quince  ou  dezaseis  anos  desenrolando  ese
traballo aquí con satisfacción, non houbo ningún problema importante, saben tamén que ten
dispoñibilidade e teñen información de que as relacións co persoal son boas, que é unha
cousa  tamén  a  favor  e  si  a  iso  unimos  tamén  o  que  estas  persoas  cobran  que  é
practicamente nada que son sobre unhas trinta mil pesetas,  que case podemos dicir que é
unha cousa vocacional e este home con eses dezaseis anos de servicios axudaron a que na
comisión votaran por o Sr. Vigo.
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Rematado  o  debate,  sométese  polo  Sr.  Presidente  a  votación  o  ditame  da  Comisión
Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil anteriormente transcrito, co
seguinte resultado:

Votos  a  favor  do  ditame:  Oito  dos  señores  D.  Xosé  María  Rivera  Arnoso,  Don  Andrés
González Vizoso, Don Jose A. González tomé, Don Manuel V. Pico Sanmartín, Don Xosé Mª
Permuy Martínez, Dª Alicia Martínez González, Dª Rita María Couto Seijo (do BNG) e Don
Manuel Sánchez Martínez (de EU-IU)
Votos en contra do ditame: Catro das señoras Dª Purificación Rodríguez Rico, Dª Mª Isabel
Blanco Pico, Dª Amalia Malvar Fernández e Dª Mª Pilar Fornos Corral (do PP).
Abstencións:  Cinco,  dos  señores  Don  Jorge  L.  Yáñez  Fernández,  Don  Manuel  Anxo
Rodríguez Carballeira, Don José Iván Puentes Rivera, Dª Carmen Goti Ramil e Don Carlos
García Bermúdez (do PSOE).

7º.-  PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA,  PROPOSTA DA
ALCALDÍA  SOBRE  BASES  REGULADORAS  “PROGRAMA  MUNICIPAL  DE
SUBVENCIÓNS  ÁS  FAMILIAS  PARA  GASTOS  DE  ESCOLARIZACIÓN  DOS  SEUS
FILLOS E FILLAS “CONVOCATORIA 2006 (CURSO ESCOLAR 2006-2007).-

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 do día do asunto, sendo ratificada por unanimidade.

Seguidamente  dáse  conta  da  Proposta  da  Alcaldía  sobre  bases  reguladoras  “Programa
Municipal de subvencións ás familias para gastos de escolarización dos seus fillos e fillas
“convocatoria 2006 (curso escolar 2006-2007), que transcrita di o seguinte:

PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA

Elabouradas   polo Departamento de Servizos Sociais do Concellou as bases reguladoras
para  a concesión de Subvencións a familias para gastos de escolarización dos seus e fillas.
Visto  o informe  da Interventora accidental de data  6 de xuño de 2006.

  PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro.-Aprobar  as  bases  reguladoras   do  “  Prográmea  Municipal  de  Subvencións  ás
familias  para  gastos  de escolarización  dos seus fillos  e  fillas  “  convocatoria  2006 (curso
escolar 2006-2007),  que de seguido se transcriben:

BASES REGULADORAS
“PROGRAMA MUNICIPAL DE 

SUBVENCIÓNS ÁS FAMILIAS PARA GASTOS DE
ESCOLARIZACIÓN DOS SEUS FILLOS E FILLAS”
CONVOCATORIA 2006 (curso escolar 2006-2007)
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1.  OBXECTO

 O obxecto desta convocatoria é regular a concesión de subvencións de pago único
anual ás familias con fillas e fillos escolarizadas/os en centros sostidos con fondos públicos, para
a cobertura dos gastos de escolarización complementarias coa Orde do 23 de maio de 2006
(D.O.G. nº 103 do 31 de maio) pola que se convoca e regula o programa de gratuidade de libros
de  texto  e  materiais  curriculares  en  centros  sostidos  con  fondos  públicos  para  os  niveis
obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2006/2007. 

Para a concesión destas axudas as familias deberán cumprir os requisitos económicos
que se inclúen nas presentes bases, dándoselle prioridade a aquelas que teñan un menor nivel
de recursos económicos, de acordo coas normas recollidas neste documento.  

Se convocan axudas para a adquisición de libros e material escolar (que se chamarán
becas) para os cursos non cubertos pola gratuidade, a saber, educación infantil e 1º e 3º da
ESO.

 Se convocan Axudas Complementarias, para a adquisición de material escolar incluído
no apartado 3 destas bases,  para conceptos non cubertos polo programa de gratuidade da
xunta de galicia, destinados aos estudios de educación primaria, todos os cursos, (cunha contía
menor para 1º e 2º no que a orde da consellaría inclúe tamén os libros dun só uso) e os cursos
2º e 4º da ESO.

2.  REQUISITOS DOS/AS SOLICITANTES

 Familias  empadroadas  no  termo  municipal  e  con  vecindade  no  mesmo  cunha
antigüidade de alomenos 3 meses anteriores á solicitude.

 Ter fillas/os cursando estudios de educación infantil,  primaria e secundaria no curso
escolar 2006-2007 nos colexios públicos ou privados subvencionados emprazados no
concello. 

 Que os recursos da unidade familiar non superen a renda per cápita de 4.500 euros
netos anuais por cada membro da familia.

 Que no conxunto da unidade familiar non se supere, como recursos de capital mobiliario,
a contía de 6.200 euros.

 Non posuír  capital  inmobiliario,  agás a vivenda habitual,  de acordo co recollido  nas
presentes bases.

 Non ser beneficiario/a de ningunha outra axuda pública e/ou privada para a mesma
finalidade, o que se acreditará mediante declaración xurada, de acordo co recollido no
art. 13 da L.G.S. publicada no BOE nº 276 de 18 de novembro de 2003.

 Non estar incurso/a nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas
no art. 13 de Lei Xeral de Subvencións (Boe nº 276 de 18 de novembro de 2003), que
segundo regula dito artigo poderá realizarse mediante testemuño xudicial, certificados
telemáticos  ou  transmisións  de  datos  (...)  e  cando  dito  documento  non  poda  ser
expedido  pola  autoridade  competente,  poderá  ser  substituído  por  unha  declaración
responsable outorgada ante a autoridade administrativa ou notario público.

3.  CONCEPTOS SUBVENCIONABEIS:
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Atendendo ao disposto no punto primeiro.3 da orde 23 de maio de 2006 da Consellaría
de Educación e Ordenación Universitaria, no que se recollen aqueles conceptos que non serán
subvencionados  pola  Xunta  de  Galicia,  a  través  desta  convocatoria  municipal  se  poderán
conceder axudas para a educación obrigatoria, primaria e secundaria e para os conceptos que
se relacionan de seguido, tal e como se recolle na orde de referencia da xunta:

 Libros e material escolar para os/as alumnos/as de Educación Infantil, nos 3 cursos.
 Libros e material escolar para os/as alumnos/as que cursen 1º e 3 º da E.S.O. 
 Libros que non podan ser reutilizados polos/as alumnos/as durante catro cursos escolares

(para os cursos con gratuidade).
 Materiais de uso persoal do alumnado do ensino obrigatorio: cadernos de idiomas, cadernos

de exercicios, libros onde se escriba, pinta ou recorte para os cursos con gratuidade, agás
para os cursos de 1º e 2º de primaria que estén subvencionados  pola Consellaría de
Educación.

 Diccionarios, atlas, libros de titoría e outros materiais similares.
 Libretas, folios, lapis, e outros necesarios.
 Mochilas.

Para xustificar a petición de libros e material escolar non cubertos pola gratuidade de
libros  de  texto  da  Xunta  de  Galicia,  o  concello,  solicitará  do  peticionario/a  da  axuda  que
presente, xunto coa solicitude e demais documentación, un informe ou documento do centro
escolar onde se curse os estudios, no que figure a relación de libros e material escolar que os/as
pais/nais deben comprar para os/as seus fillos/as, debido a que esto non está cuberto pola orde
de  gratuidade.  Así  deberá  vir  expresado  no  documento  do  centro  escolar  que  presenten.
Asemade pedirase dos/as solicitantes a achega dos orzamentos dos conceptos para os que
solicitan subvención.

Cursos Tipoloxía das
Axudas

Qué se subvenciona Contía por
alumno/a

GRUPO A:
Educación Infantil:

1º,2º e 3º

BECAS  para  Libros
e material escolar.

 Todos os gastos. 60 euros.

GRUPO B:  
ESO:  cursos  1º  e
3º

BECAS para libros e
material escolar.

 Todos os gastos 200 euros

GRUPO C:  
Educación

Primaria: 1º e 2º

Axudas
Complementarias.

 Diccionarios  e  outros
libros  non  cubertos
pola  gratuidade,
indicados  polo  centro
escolar

 Material escolar
 Mochilas

55 euros.

GRUPO D:  
Educación

Primaria: cursos
3º, 4º, 5º, 6º.

ESO: cursos  2º  e
4º

Axudas
Complementarias

 Libros,  cadernos,
diccionarios,  e  outros
non  cuberto  pola
gratuidade  indicados
polo centro escolar.

 Material escolar
 Mochilas

75 euros.
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4.  DOCUMENTACIÓN

A solicitude deberá cursarse debidamente cumprimentada e asinada polo/a solicitante no
impreso oficial, que se facilitará no Dpto. Administrativo dos Servizos Sociais municipais.

Esta deberá ir acompañada da seguinte documentación:  

Todas as fotocopias deberán presentarse compulsadas.

 Declaración xurada sobre situación persoal, familiar e económica do/a solicitante
e resto da unidade de convivencia computable.

 Fotocopia do D.N.I. do/a solicitante.
 Fotocopia do Libro de Familia.
 En caso de separación e/ou divorcio, fotocopia da sentencia xudicial e convenio

regulador, se é o caso.
 Fotocopia completa da última Declaración da Renda das Persoas Físicas 

correspondente ao exercicio anterior 2005, e referida a/aos proxenitor/res
ou titor/res do/a alumno/a, e  no caso de non presentala, certificación 
negativa emitida pola Delegación de Facenda.

 Xustificante de gastos derivados do alugamento ou amortización no 
período computable: de xaneiro a decembro de 2005. En caso de vivenda 
propia o recibo da contribución da mesma.

 Certificación bancaria de intereses e retencións de tódalas contas bancarias do/a
solicitante e unidade familiar referidos ao exercicio 2005.

 Volante  de  empadroamento  e  convivencia  con  indicación  do  tempo  de
residencia.

 Fotocopia do boletín de notas do curso 2005-2006.
 Informe ou documento do centro escolar no que figure a relación de libros e

material escolar que non cubre a gratuidade da Orde de 23 de maio de 2006 e
que os/as pais/nais deben comprar para os/as seus fillos/as para cursar tanto as
becas  como  as  axudas  complementarias.  O  documento  debe  indicar  estes
extremos.

 Facturas  orixinais  (ou  de  forma  provisional  mentres  non  se  resolvan  as
solicitudes, se aceptarán as fotocopias compulsadas) ou ben orzamentos dos
libros e material escolar para o que se solicita a subvención.

 Debe acompañarse certificado de non estar incurso nas prohibicións para obter a
condición de beneficiario/a sinaladas no art. 13 de Lei Xeral de Subvencións (Boe
nº 276 de 18 de novembro de 2003), que segundo regula dito artigo poderá
realizarse mediante testemuño xudicial, certificados telemáticos ou transmisións
de datos (...) e cando dito documento non poda ser expedido pola autoridade
competente, poderá ser substituído por unha declaración responsable outorgada
ante a autoridade administrativa ou notario público.

Os/as solicitantes que non teñan obriga de presentar a declaración da renda deberán
xustificar  os  seus  recursos  económicos  correspondentes  ao  exercicio  2005,  segundo  a
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documentación que corresponda á súa situación económica, dende o 1 de xaneiro ate o 31 de
decembro de 2005, a saber, contratos e nóminas, certificados do inem do percibido no período
en concepto de desemprego, certificacións ou recibos da/s pensión/s percibida/s, notificación de
Risga ou calquera outra prestación social, etc.

Aquela/s solicitude/s na/s que se observe a falla de documentación fundamental para a
súa valoración, será requirida por escrito ao interesado/a para que no prazo máximo de 10 días
dende a recepción da comunicación, presente a documentación solicitada, indicándoselle que se
non o presentase se lle terá por desistida da súa solicitude, previa resolución que deberá ser
dictada nos termos previstos no artigo 71 da lei 30/92 de 26 de novembro. 

 NÚMERO DE AXUDAS CONVOCADAS, CONTÍAS INDIVIDUAIS E
ORZAMENTOS TOTAIS

Clasificaci
ón:

Estudios Nº  axudas
convocadas

CONTÍA POR
AXUDA

TOTAL POR
GRUPO

Grupo A Educación Infantil 30
BECAS 60 euros 1.800 euros

Grupo B Cursos 1º e 3º de
E.S.O.

20
BECAS 200 euros 4.000 euros

Grupo C E. Primaria: 1º e 2º 20
AXUDAS

COMPLEM.

55 euros. 1.100 euros

Grupo D E.Primaria:cursos
3º4º5º 6º. 
Secundaria: cursos 2º
e 4º.

68
AXUDAS

COMPLEM.

75 euros 5.100 euros

--------
Total: 138 becas e

axudas
complem.

----------
12.000 euros

ORZAMENTO  TOTAL  DO  PROGRAMA: nos  orzamentos  aprobado  para  2006,  na
partida 2005.313.48100, existe consignación destinada a este programa por importe total de
12.000 euros.

5.  CRITERIOS DE VALORACIÓN E BAREMACIÓN DOS EXPEDIENTES

 A baremación realizarase en aplicación do baremo específico que se detalla  no
apartado 6.2 destas bases reguladoras.

 Previo  á  aplicación  do  baremo,  comprobarase  que  cada  solicitude  cumpra  os
requisitos de acceso do programa.

 Non se realizará baremo a aquelas familias que superen os 4500 euros de renda
percápita familiar, e teñan 0 puntos no apartado I de circunstancias económicas, só
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nos  casos  que  se  indican  no  apartado  6.1  referido  ás  concesións  de  carácter
extraordinario.

 De existir maior demanda de solicitantes que cumpren os requisitos básicos para
acceder ás axudas aquí reguladas que de número de axudas convocadas, estas
concederanse en atención á maior puntuación no baremo. 

 A distribución  final  das  axudas  que se concederán poderá variar  en función  da
demanda  por  grupos  e  da  proposta  de  concesión  que  se  realice  polo  órgano
colexiado que se indicará no punto 9 das presentes bases, sen que o cómputo final
non supere o límite orzamentario do programa.

6.  VALORACIÓN DAS SOLICITUDES:

6.1 CONDICIÓNS QUE SE UTILIZARÁN PARA A VALORACIÓN DOS EXPEDIENTES:  

 Establécese  un  límite  de  renda  per  cápita  por  unidade  familiar  que  se sitúa  en  4.500
euros/ano para cada membro da familia en cómputo neto.

o Para o cálculo dos ingresos netos familiares restarase, no seu caso, do conxunto
dos ingresos obtidos no ano 2005 (agás cotizacións á seguridade social e IRPF
que tamén se descontarán) os gastos derivados do alugamento ou amortización
da vivenda que estén debidamente xustificados e referidos ao mesmo período
computable.

 No caso de haber excedente  na partida orzamentaria destinada a estas axudas, logo de
propoñer a concesión de todos/as aqueles/as solicitantes que cumpran todos os requisitos,
poderán  informarse  favorablemente  con  carácter  extraordinario  aquelas  solicitudes  de
familias que superen a citada renda percápita e que a criterio técnico do equipo se valore a
concorrencia de especiais circunstancias que  fagan precisar a axuda, debendo emitirse
unha proposta individual xustificando a citada concesión.

 Serán membros computables da familia a efectos de baremo das presentes axudas, os/as
pais/nais con fillos e fillas menores de 18 anos que vivan no mesmo domicilio, así como
os/as fillos/as maiores desta idade e menores de 26 anos que estean estudiando ou en
situación de desemprego non subsidiado e a cargo da familia.

o Asemade computarán,  a  efectos  do cálculo  da  renda per  cápita,  aqueles/as
fillos/as  maiores  de idade que estean incapacitados  física  ou psiquicamente,
sempre que xustifiquen documentalmente esta situación e os seus recursos non
superen os 2.000 euros anuais e están a cargo da familia.

o As persoas maiores (anciáns) que convivan coa familia incluiranse dentro da
unidade  familiar  sempre  que  carezan  de  recursos  propios  procedentes  de
pensións, rendas, etc., e vivan igualmente a cargo do/a solicitante.

 No referente á existencia de capital mobiliario, establécese como límite máximo de saldo
dispoñible en contas bancarias o de 6.200 euros. Esta contía será máxima para o conxunto
de contas bancarias dos membros da unidade familiar de forma que, si a suma de todas elas
acada unha contía superior ao máximo estipulado (6.200 euros), será motivo de denegación
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da axuda solicitada, con independencia do número de membros da unidade familiar, aínda
que se cumpran o resto dos requisitos básicos.

Para o calculo dos recursos de capital mobiliario calcularase o porcentaxe recollido na
certificación bancaria respecto o saldo total indicado.

 No referente  á  existencia  de  capital  inmobiliario,: valoraranse  aqueles  bens  mobles  ou
inmobles sobre os que se posúa calquera clase de dereito que pola súas características,
valoración,  posibilidades  de  explotación  ou  venda   indique  a  existencia  de  medios
suficientes. Exceptúase a vivenda propia sempre que a súa valoración catastral non supere
10 anualidades do S.M.I.  vixente para o exercicio 2005 que ascende a unha contía de
71.820 euros.

6.2 BAREMO DE PUNTUACIÓN:  

Apartado I: Circunstancias económicas Puntuación
De  0   a    1700 euros de R.P.F. 10
De 1701 a 2000 euros de R.P.F. 9
De 2001 a 2300 euros de R.P.F. 8
De 2301 a 2600 euros de R.P.F. 7
De 2601 a 2900 euros de R.P.F. 6
De 2901 a 3200 euros de R.P.F. 5
De 3201 a 3500 euros de R.P.F. 4
De 3501 a 3800 euros de R.P.F. 3
De 3801 a 4100 euros de R.P.F. 2
De 4101 a 4500 euros de R.P.F. 1
    Máis de 4500 euros de R.P.F. 0
Apartado II: Circunstancias familiares Puntuación
Por cada fillo/a menor de 18 anos en convivencia
 co/a solicitante.

4

Por familia monoparental 3
Por cada fillo/a en convivencia co/a solicitante,
 con discapacidade recoñecida legalmente.

2

Por cada persoa maior que convivan e 
dependan economicamente do/a solicitante.

2

Por cada persoa maior que conviva co/a 
Solicitante  E presente situación de dependencia 
acreditada legalmente.

2

Ter recoñecido o Titulo de Familia Numerosa . 1
Apartado III: Vivenda Puntuación

Por vivenda en alugamento 4
Por vivenda propia en amortización 3
Carecer de vivenda e estar en convivencia con familia 
extensa ou outras persoas.

2

Por vivir en precario 2
Por vivenda propia pagada 0

En función do baremo que acade cada solicitante se realizará un listado de maior a
menor puntuación por cada grupo de axudas convocadas (grupo A, B, C e D) cubríndose o 100
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% das mesmas se houbera solicitantes suficientes dese grupo. En caso de excedente na contía
programada para cada grupo utilizarase  o excedente  para  resolver,  co criterio  de orde no
baremo, outras solicitudes favorables que non tiveran cupo no grupo que solicitan.

7.  ASIGNACIÓN DO NUMERO DE AXUDAS POR FAMILIA

 Como norma xeral, asignarase unha axuda por familia. Asemade poderán outorgarse dúas
ou  máis  axudas  para  aquelas  familias  numerosas  e/ou  con  escaso  nivel  de  recursos,
valorado a través da renda percápita familiar.

 De acordo co apartado anterior, aquelas familias con dous ou máis fillos/as escolarizados/as,
que non superen como renda per cápita anual o 50 % do límite de recursos establecido, que
para este exercicio supón 2.300 euros anuais por cada membro da familia,  poderán ser
beneficiarias de estas subvencións para todos/as ou parte dos/as fillos/as solicitantes. Por
tanto, que acaden no Apartado I do Baremo (circunstancias económicas)  un mínimo de 8
puntos.

8.  LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral de entrada do Concello, no prazo
de 15 días contados a partires do día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da
Provincia. 

9. VALORACIÓN DE EXPEDIENTES E CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN

O equipo técnico  do departamento de servizos sociais será o encargado do estudio e
baremación  de  cada  un  dos  expedientes,  que  fará  os  informes  individuais  favorables  ou
desfavorables con alegación de motivos.

O/a instructor/a dos expedientes e programa global será a traballadora social do equipo
técnico, con funcións de coordinación, Dna. Manuela Real Rego. 

O órgano colexiado encargado de formular a proposta de resolución estará integrado
por:
 Dna. Rita Mª Couto Seijido que actuará como presidenta,
 D. Xosé María Permuy Martínez, representante do B.N.G. ou persoa na que delegue, Dna.

Mª Carmen Goti Ramil, representante do PSOE ou persoa na que delegue, Dna. Amalia
Malvar Fernández representante do PP ou persoa na que delegue, D. Manuel Sánchez
Martínez representante de E.U. ou persoa na que delegue, Dna. Mª Teresa Gayet Ferreira e
Dna.  Sonia Fresco Torrente como equipo técnico do departamento de servizos sociais;
todos/as eles/as actuarán como vocais, e 

 Dna Manuela Real Rego que actuará como secretaria, sen dereito ao voto.
O órgano competente para resolver será o Sr. Alcalde-presidente.
A resolución de concesión será notificada ao interesado/a no prazo de dous meses, unha

vez expirado o prazo de presentación de solicitudes. A falta de resolución expresa producirá
efectos desestimatorios, e contra a desestimación expresa ou presunta poderán formularase os
recursos que procedan.

10. XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS
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A xustificación  das  axudas  concedidas  rexerase  polo  recollido  no  artigo  30  da  Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

O prazo de xustificación rematará aos 2 meses dende a notificación da concesión da
axuda.

11. PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS

O  pagamento  das  subvencións  realizarase,  na  conta  bancaria  indicada  polos/as
beneficiarios/as das mesmas no momento da solicitude, e unha vez xustificadas as mesmas.

O pago se fará efectivo no mes seguinte á xustificación da axuda concedida.

12. REINTEGRO

No procedemento de reintegro das subvencións atenderase ao recollido no Título II, nos
seus capítulos I e II da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

13. CONTROL FINANCEIRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Realizarase de acordo co establecido no Título III da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.

14. PUBLICIDADE

Realizarase de conformidade co disposto no artigo 18.3 d) da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, polo que non se dará publicidade das subvencións individuais
que se concedan ao abeiro das presentes bases.

15. DISPOSICIÓN FINAL

Para o non previsto nestas bases estarase ao establecido na Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (BOE núm. 276 de 18.11.2006), lei 30/92, de 26 de novembro,
de Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e ás
bases de execución do orzamento.

Segundo.- Publicar as bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.”

Polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a Proposta da Alcaldía de data 3
de Xullo de 2006,obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor dezasete (17) dos/as señores/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, Rodríguez
Rico, Blanco Pico, Fornos Corral, Malvar Fernández e Sánchez Martínez.

Á vista do resultado da votación declárase aprobada por unanimidade a proposta da alcaldía
anteriormente transcrita.
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8º.-   DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  SERVIZOS  SOCIAIS,  SANIDADE,
MULLER E CONSUMO SOBRE MANIFESTO SOBRE O MILENIO.

Dáse  conta  do  ditame da  Comisión  Informativa  de  Servizos  Sociais,  Sanidade,  Muller  e
Consumo do día 6-6-06 que transcrita di o seguinte:

“COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS. SOCIAIS, SANIDADE,  MULLER E
CONSUMO DO DÍA 6-6-06

“AO PLENO DA CORPORACIÓN

MANIFESTO SOBRE O MILENIO

Vista  a  documentación  presentada  polo  Fondo  Galego  de  Cooperación  e  Solidariedade
relativa ás actividades promovidas,  en colaboración coa Xunta de Galicia,   de difusión e
debate en relación cos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, a comisión, en votación
ordinaria e por unanimidade das señoras e señores asistentes, estimou oportuno propoñer ao
Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

-  Asumir  os  obxectivos  de  desenvolvemento  do  Milenio  recollidos  no  manifesto  que  de
seguido se transcribe:

“Obxectivos do Milenio
Manifesto

Reducir á metade a proporción de poboación que vive en situación de extrema pobreza de
aquí a 2015; asegurar a educación primaria universal; deter a propagación da SIDA e outras
enfermidades ... non hai un entre os oito Obxectivos do Milenio que poida dicirse que non
constitúe unha prioridade para a humanidade. Por iso, non se trata xa de clamar a xustiza
duns  obxectivos  que  todo  o  mundo aplaude,  pero  si  de  denunciar,  alto  e  claro,  que  no
primeiro lustro deste empeño, a realización dos Obxectivos do Milenio camiña a paso frouxo
e oscilante, e se as cousas seguen así, en 2015, a maioría dos Estados comprometidos con
este nobre propósito, darannos, unha vez máis, outra decepción.

Precísase un gran esforzo para dotar a individuos, a familias e a economías enteiras das
infraestructuras de servizos de saúde e de ensino máis elementais. Non se poden satisfacer
estes dereitos universais e loitar contra a fame sen combinar formación e capacitación coa
mellora  do acceso aos recursos productivos,  sen a  mellora  das rutas e dos servizos  de
transporte,  sen  xestionar  adecuadamente  e  de  xeito  sostible  os  recursos  hidráulicos  e
naturais, etc.

Os Obxectivos do Milenio son iso, un ambicioso conxunto de intervencións e de programas
que demanda considerables esforzos de numerosos sectores e en múltiples campos. Trátase
de  obxectivos  alcanzables  cos  niveis  de  desenvolvemento  e  riqueza  que  logrou  a
humanidade  e  compatibles  coa  esixencia  da  adopción  de  estratexias  claras  de
desenvolvemento por parte dos beneficiarios que permitan un investimento ben orientado, de
forma que máis axuda signifique tamén máis eficacia. Para os países ricos, as sumas da
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axuda (0,54% do PIB en 2015) son irrisorias; pola contra, o seu efecto no conxunto de países
pobres pode ser amplamente enriquecedor.

As sociedades civís do norte e do sur teñen un importante papel a cumprir. Nun caso, para
reclamar  dos  poderes  públicos  o  cumprimento,  en  tempo  e  forma,  dos  compromisos
contraídos,  e  mesmo  involucrándose  directamente  no  acompañamento  dos  procesos  de
desenvolvemento; noutro, fiscalizando a súa evolución para que os recursos sexan utilizados
de maneira que permita a transformación anhelada e asegurando o recúo dese escepticismo
que moitos albergan respecto da posibilidade de eliminar a miseria, mellorar a situación da
muller ou ampliar as posibilidades educativas desa ampla franxa da humanidade que vive
pendurada do planeta. Se nos poñemos, é posible.

Isaac Díaz Pardo”.

Polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da Comisión Informativa
de Servizos Sociais, Sanidade Muller e Consumo de data 12 de xuño de 2006,obténdose o
seguinte resultado:

Votos a favor dezasete (17) dos/as señores/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, Rodríguez
Rico, Blanco Pico, Fornos Corral, Malvar Fernández e Sánchez Martínez.

Á  vista  do  resultado  da  votación  declárase  aprobada  por  unanimidade  o  ditamen
anteriormente transcrito.

9º.-  DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  SERVIZOS  SOCIAIS,  SANIDADE,
MULLER  E  CONSUMO  SOBRE  INCORPORACIÓN  AO  CONSORCIO  DA
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR.

Dáse  conta  do  ditame da  Comisión  Informativa  de  Servizos  Sociais,  Sanidade,  Muller  e
Consumo do día 6-6-06 que transcrita di o seguinte:

“COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS. SOCIAIS, SANIDADE,  MULLER E
CONSUMO DO DÍA 6-6-06

AO PLENO DA CORPORACIÓN

2.- INCORPORACIÓN AO CONSORCIO DA VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO
BENESTAR

Vista a proposta emitida pola Alcaldía en data do pasado 24 de maio de 2006 relativa ao
convenio de colaboración a subscribir entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da
Xunta  de  Galicia  e  os  concellos  de Galicia  para  a  constitución  do Consorcio  Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar, a  comisión, en votación ordinaria e por unanimidade das
señoras  e  señores  asistentes,  estimou  oportuno  propoñer  ao  Pleno  da  Corporación  a
adopción do seguinte acordo:
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- Asumir a proposta emitida pola Alcaldía en data do pasado 24 de maio de 2006, que de
seguido se transcribe:

“PROPOSTA

Visto  o  modelo  de  Convenio  de colaboración  a  subscribir  cos  concellos  de Galicia  para
constitución do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Considerando que de conformidade co disposto na Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos
sociais  de Galicia  e na Lei  5/1997,  de 22 de xullo,  de Administración Local  de Galicia  e
demais  normativa  de  aplicación  en  materia  de  réxime  local,  os  concellos  ostentan
competencias para a prestación de servizos sociais e promoción e inserción social.

Considerando que de acordo co artigo 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local,  a cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración
Local  e as Administracións  do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto en servizos
locais como en asuntos de interese común, desenvolverase con carácter voluntario, baixo as
formas  e  nos  termos  previstos  nas  leis,  podendo  ter  lugar,  en  todo  caso,  mediante  os
consorcios ou convenios administrativos que subscriban.

Considerando que o artigo 110 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, no seu
parágrafo  primeiro  establece  que  as  entidades  poden  constituír  consorcios  con  outras
administracións públicas para fins de interese común ou con entidades privadas sen ánimo
de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos das administracións públicas.

Considerando que ao abeiro do disposto na Lei 5/1997, de 22 de xullo,  de Administración
Local de Galicia,  a Xunta de Galicia e as entidades locais poderán celebrar convenios de
cooperación entre si para a máis eficaz xestión e prestación de servizos da súa competencia
podendo a través dos mesmos coordinar as súas políticas de fomento dirixidas a un mesmo
sector,  executar  puntualmente  obras  ou  servizos  e  adoptar  as  medidas  oportunas  para
acadar calquera finalidade de contido análogo.

PROPONSE AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro:  Manifestar  a  vontade  do  Concello  de  Fene  de  formar  parte  do  Consorcio
denominado “Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar”.

Segundo:  Aprobar  o  modelo  de  convenio  de  colaboración  a  subscribir  cos  concellos  de
Galicia para a constitución do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Terceiro: Aceptar os Estatutos do referido Consorcio.

Cuarto:  Remitir  certificación  do  presente  acordo  á  Vicepresidencia  de  Igualdade  e  do
Benestar da Xunta de Galicia.

Continuar  a  prestación  polo  propio  Concello  dos  servizos  sociais  de atención  primaria  e
especializados de ámbito local”.
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Aberto o debate, pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta manifesta que a maiores da proposta e que se esqueceu recoller nela, hai que
nomear un representante do concello no citado Consorcio, polo que se propón á responsable
da área de Serviizos Sociais Sra. Rita María Couto Seijido.

Rematado o debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Servizos Sociais, Sanidade Muller e Consumo de data 12 de xuño
de 2006,obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor dezasete (17) dos/as señores/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, Rodríguez
Rico, Blanco Pico, Fornos Corral, Malvar Fernández e Sánchez Martínez.

Á  vista  do  resultado  da  votación  declárase  aprobada  por  unanimidade  o  ditamen
anteriormente transcrito, así como nomear representante do Concello no citado Consorcio á
Concelleira Dª Rita María Couto Seijido.

10º.-  DACIÓN  DE CONTA DO ESCRITO  PRESENTADO  POLA VOCEIRA DO GRUPO
MUNICIPAL DO PP RELATIVA A NOMEAMENTO DE SUPLENTES NAS COMISIÓNS.

Dáse  conta  do  escrito  presentado  pola  voceira  do  grupo  municipal  do  PP  relativa  a
nomeamento de suplentes nas comisións que transcrita di o seguinte:

“PARTIDO POPULAR 
        -FENE-
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE FENE

DONA PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ RICO, Portavoz do Partido Popular, EXPÓN:

Que  nomea  suplentes  para  a  asistencia  ás  Comisións  do  concello,  indistintamente,  ás
concelleiras integrantes do Grupo Municipal.”

No seu momento se lles notificou que presentasen unha nominación para suplentes en cada
unha das comisións e o PP presentou unha designación que decidiron que por motivos de
non poder atender posto que non saben realmente quen pode estar dispoñible nun momento
concreto decidiron por unanimidade que será a que esté dispoñible nese momento e que
indubidablemente será unha persoa soamente. En primeiro lugar, por parte do portavoz do
grupo  de  goberno  chegoulle  unha  notificación  a  casa  dicindo  que  o  escrito  que  estaba
presentado que estaba asinado por unha concelleira compañeira, que o tiña que asinar a
portavoz, volveu a remitir o mesmo escrito asinado por ela mesa e agora se lle comunica que
estaba pendente dun informe da secretaria, que non se pode dar resposta ao mesmo neste
tema, están de acordo en que sexa a secretaria titular cando veña das súas vacacións, que
faga o informe correspondente e que lles diga si poden desta maneira acudir ás comisións ou
non. Tamén lle gustaría sinalar que dálle a sensación de que se está alargando a situación no
tempo, porque igual que hai un mes se lle manda un escrito dicindo que o ten que asinar a
portavoz en base a unha serie de artigos, tamén se lle pode especificar nesta notificación que
ten que ser unha persoa nominativa,  tamén se podía especificar,  cousa que non se fixo.
Están de acordo en que sexa a secretaria titular cando volva das súas vacacións quen lle
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faga o informe correspondente. Noutro orde de cousas, cando a primeira vez que se falou do
tema se dixo que o único partido que había nomeado titulares e suplentes fóra o PSOE,
quere dicir que o BNG tampouco presentara suplentes, entón porque a proposta do BNG non
ten que ir a Pleno e a do PP si, ou é que aínda non nomearon suplentes, ou xa os nomearon,
pois lle queda a dúbida xa que cando a ela se lle mandou o escrito tamén se dicía que o BNG
tiña que nomear suplentes.

A continuación pide o uso da palabra o Sr.  Permuy Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta que é decisión do BNG si quere ou non nomear suplentes, e que están de acordo
en que sexa a Secretaria a que informe.

De seguido,  pide  o  uso  da palabra  o  Sr.  Sánchez  Martínez  quen,  unha  vez  concedido,
manifesta que por eles non hai ningún inconveniente de que veñan, tanto por parte deste
grupo como dos outros,  como o PSOE naquel momento os nomeara  saben cales son, e
saben que cada grupo teñen os que teñen e dálles o mesmo.

A continuación pide o uso da palabra o Sr.  Permuy Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta que a eles en si dálles igual, o que pasa é que se falou e ao final aínda non se
informou entón que cando veña a secretaria que informe e que faga a resolución que ten que
facer.

11º.-  DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  CULTURA,ENSINO,DEPORTES,
XUVENTUDE E TURISMO SOBRE A MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PROPOÑENDO
NON PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SUBSCRITO ENTRE
A EMPRESA SEDEGA E O CONCELLO DE FENE.

Dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Cultura, Ensino, Deportes, Xuventude e
Turismo  sobre  a  moción  do  Partido  Popular  propoñendo  non  prorrogar  o  contrato  de
prestación de servizos subscritos entre a empresa Sedega e o Concello de Fene, de data 31
de maio de 2006, que transcrito di o seguinte:

“DITAME

Sobre  a  moción  do  Partido  Popular   propoñendo  non  prorrogar  o  contrato  de
prestación de servizos subscrito entre a empresa SEDEGA e o Concello de Fene .

Dáse conta á Comisión da moción do grupo municipal do Partido Popular de data 19 de maio
(entrada o 19 de maio, rexistro 3211) que transcribo literalmente:

“Sr. Alcalde, el Grupo Municipal del Partido Popular, de conformidad con lo establecido em
la legislación vigente presenta la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación por el Pleno
del Ayuntamiento con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Fene concedió a la empresa SEDEGA los servicios administrativos de
vigilancia-conserjería;  mantenimiento  integral  y  limpieza  general  de  las  instalaciones
deportivas municipales; organización de actividades culturales deportivas; personal técnico
docente  de  las  escuelas  culturales  deportivas;  personal  técnico  docente  de las  escuelas
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culturales y deportivas municipales y personal de apoyo a los servicios del área de cultura y
deportes.

Dicha concesión se llevó a efecto conformidad con las clásulas administrativas particulares y
el pliego de prescripciones técnicas para la contratación mediante concurso público.

Desde que la citada empresa se hizo cargo de los mencionados servicios los incumplimientos
de las prescripciones técnicas han sido innumerables. A título de ejemplo:

La prestación en el pabellón de “A Xunqueira” de los servicios administrativos relativos a la
piscina, con el consiguiente trastorno para los usuarios.

En general, el mantenimiento de las instalaciones municipales ha sido escaso o inexistente:
no se han pintado las pistas, no se han borrado las pintadas exteriores, nos se pintaron las
vallas,  no  se  hizo  acondicionamiento  y  mantenimiento  de  jardines,  no  se  han  repuesto
tableros, aros, arreglo de porterías, ni se han repuesto los cerramientos exteriores de tela
metálica  que  se  encuentra  deteriorada  o  inservible  en  todas  las  instalaciones.  La
organización de actividades culturales o deportivas a sido casi inexistente y el apoyo a los
servicios del área de cultura y deportes mas bien escaso.

Duda igualmente este Grupo que la citada empresa realizase las obras de mantenimiento por
importe de 9.000,00 € anuales en los dos pabellones y en la piscina municipal y los 3.600,00
€ en las restantes instalaciones deportivas municipales.

Sin perjuicio de todo ello, estimamos que los servicios que se vienen prestando en la piscina
municipal  no  tienen  una  relación  calidad-precio  adecuada  si  lo  comparamos  con  otras
instalaciones similares de la comarca.

Con frecuencia alguna de las carencias detalladas ha tenido que ser suplida por personal del
Ayuntamiento.

Tal  cúmulo  de  incumplimientos  justificaría  sobradamente  la  resolución  del  contrato  de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.2 y en el TRLCAP y justifica igualmente que
no se prorrogue conforme a la Cláusula 12.2.

No obstante de conformidad con el Apartado 10 de la Hoja de Especificaciones el plazo de
ejecución del contrato finaliza el 1 de Octubre de 2006.

Por todo ello solicitamos del Pleno se tomen los siguientes ACUERDOS:

- Que  se  notifique  a  la  empresa  SEDEGA  la  intención  del  Ayuntamiento  de  no
prorrogar el contrato para la prestación de los servicios administrativos de vigilancia-
conserjería;  mantenimiento  integral  y  limpieza  general  de  las  instalaciones
deportivas municipales; organización de actividades culturales-deportivas; personal
técnico docente de las escuelas culturales y deportivas municipales y personal de
apoyo a los servicios del área de cultura y deportes.

- Que,  sin  perjuicio  de  los  ajustes  de  facturación  y  compensación  por  la  falta  de
inversión de las cantidades anuales previstas en el mismo, notificar a la empresa
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SEDEGA que, de conformidad con el apartado 10 de la Hoja de Especificaciones, el
contrato finalizará, a todos efectos, el 1 de Octubre de 2006.

- Iniciar el correspondiente procedimiento administrativo para la contratación de los
citados servicios.”

Ábrese o debate (.../...)

Rematado o debate, o Sr. Presidente da Comisión Informativa de Cultura, Ensino, Deportes,
Xuventude e Turismo somete a votación o asunto e por maioría de cinco votos (D. Xosé A.
González  Tomé,  D.  Andrés  González  Vizoso,  Dª  Rita  Couto  Seijido,  D.  Carlos  García
Bermúdez e D. Manuel Sánches Martínez) e co voto en contra de Dª Pilar Fornos Corral a
Comisión ditamina o seguinte:
 Non aprobar a moción presentada polo Partido Popular por considerar que non aporta

ningún  dato  que  xustifique  a  resolución  do  contrato  subscrito  entre  o  Concello  e  a
empresa SEDEGA.”

Aberto o debate,   pide o uso da palabra a Sra.  Blanco Pico quen,  unha vez concedido,
manifesta que en relación a este contrato, examinando a documentación poden ver que está
renovado, que se fixo a principios de xaneiro a renovación do contrato polo que entenden que
non ven a razón de non renovarlle ou retirarlle a renovación a estas alturas, que si queren
que conste e que se faga efectivo, que antes de volverlle  a renovar para o 2008 que se
estudie o tema e o cumprimento do contrato por parte desta empresa, que se faga unha
revisión a fondo dos servicios que estivo prestando e do mantemento que está a facer das
instalacións deportivas, como este contrato se vai renovar a finais deste ano, entenden que
antes de que se acabe e se faga unha renovación que se teña en conta esta moción.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. González Tomé quen, unha vez concedido, sinala
que este contrato está renovado dende o 10-1-2006 ata o 10-1-2007. A Sra. Blanco Pico di
que precisamente porque en xaneiro de 2007 remata que antes de que en decembro se faga
a renovación para o 2008 que se estudie a renovación desta concesión.

Rematado o debate, polo Sr. Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da Comisión
Informativa de Cultura, Ensino, Deportes, Xuventude e Turismo de data 31 de maio de 2006,
co seguinte resultado:

Votos  a  favor  trece   (13)  dos/as  señores/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 señoras Rodríguez Rico, Blanco Pico, Fornos Corral, Malvar
Fernández.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado por maioría o ditamen anteriormente
transcrito. 

12.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
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Dáse  conta  das  Resolucións  da  Alcaldía  dictadas  dende  o  anterior  Pleno  Ordinaria  e
comprendidas entre os números 426 do 30 de Maio de 2006 e a número 565 do 30 de xuño
de 2006.

13.-  MOCIÓNS URXENTES.-

De seguido, a Sra. Blanco Pico manifesta que ten unha moción con carácter de urxencia que
quere se trate neste Pleno.

Por parte da Secretaría se lles informa que deberán votar primeiramente a urxencia de dita
inclusión, polo que antes de entrar no estudio do asunto, de conformidade co disposto no
artigo 82.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, débese someter a votación o
carácter de urxencia da moción do Grupo Municipal do PP.

Os señores Concelleiros piden que se proceda a dar lectura á moción para ver de que se
trata.

A continuación a Sra. Blanco Pico da lectura á moción que transcrita e traducida ao galego di
o seguinte:

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

ANTECEDENTES

O  Concello  de  Fene  conta  cun  posto  de  traballo  de  Interventor  reservado  a  un
funcionario da Administración Local con habilitación de carácter nacional. Na actualidade a
praza está cuberta pero dende hai varios meses a titular está en situación de baixa laboral.

Igualmente  a  funcionaria  que ata  a  data  viña cubrindo  dita  praza de forma interina
pasará tamén á situación de baixa laboral por maternidade.

O Partido Popular considera que dada a importancia de dito posto na organización da
vida administrativa diaria do Concello, debe estar cuberto de forma permanente.

Danse  as  razóns  de  urxencia  e  oportunidade  legalmente  previstas  para  a  toma en
consideración desta moción.

Por todo elo o grupo municipal do Partido Popular solicita do Pleno se tome o seguinte
ACORDO:

- Que polo Sr. Alcalde, previos os trámites oportunos e no prazo non superior a 10
días, solicite  do Colexio de Interventores e da Dirección Xeral da Administración
Local da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta
de Galicia que proceda a designar un Interventor para cubrir a praza vacante neste
Concello. Fene a 6 de xullo de 2006.”
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O  Sr.  González  Vizoso  sinala  que  nunha  reunión  hai  poucos  días,  non  recorda  si  de
portavoces ou noutra  reunión  se informou en  que  fase está  iso,  se  falou  co Colexio  de
Secretarios e Interventores para nomee a unha persoa en comisión de servicios e xa están
contactados cunha persoa en concreto que vai vir aquí. A todo esto nos di a Interventora que
a  principios  de  Agosto  xa  estará  aquí,  que  non  van  entrar  en  mais  debate,  que  esta
información está dada e polo tanto van votar en contra da urxencia.

O Sr. Yáñez Fernández di que a noticia de que temos unha persoa contratada e de que a
Sra. Interventora se vai presentar en Agosto é a primeira que teñen, si eso é así non procede
a moción, pero esta é a primeira noticia que teñen agora porque na última reunión que se
celebrou de portavoces, efectivamente o Sr. González Vizoso se falou da interventora pero
non se dixo que se ía incorporar inmediatamente,  si  se dixo que se falara co colexio de
Interventores  e  que  non  aparecía  ninguén  en  acumulación,  pero  esta  noticia  de  que  a
Interventora se vai incorporar a principios de Agosto e de que xa hai unha persoa buscada é
a primeira noticia que teñen, e pensa que o PP si presenta esta moción é porque tampouco
estaban informadas deste tema xa que non ten sentido presentar esta moción cando se ten
esta noticia que se acaba de dar agora aquí, e cre que a moción non procede coa noticia que
se acaba de dar agora.

O Sr. González Vizoso di que esto sucede posteriormente, que se lle comunica que por parte
do Sr. Alcalde se falou con ela e que se lle comunica por parte do presidente do Colexio de
que está falado concretamente co Interventor de Sada para vir aquí e que viría a partir do día
15  a  falar  aquí,  é  certo  que  hai  cousas  novas  xa  que  posteriormente  hai  dous  días  a
interventora falou co Sr. Alcalde e que lle dixo que se ía incorporar de inmediato e que el esta
noticia a descoñecía ata que hai dous días llo dixera o Sr. Alcalde.

O Sr. Yáñez Fernández di que con esta noticia non procede a moción porque é evidente que
se vai cubrir a praza de intervención.

O Sr. Sánchez Martínez sinala que o que acaba de dicir o Sr. Yáñez Fernández é a realidade
porque  o  PP non a  coñecía  e  eles  tampouco,  é  a  primeira  noticia  que teñen  de que  a
Interventora se vai incorporar e que se solucione o problema este o mais rápido posible.

A Sra. Blanco Pico di que pola súa parte entenden que unha xugarreta mais por parte do
BNG como lles leva facendo dende hai tempo, seguen cos postos a medio cubrir e si non se
acepta a moción con carácter de urxencia pois quedarán con ganas de presentala pero si
seguen tendo ganas de que este posto estea cuberto, esperarán a Agosto a que se cubra e si
non se cubre verán cal é a realidade.

Pola Presidencia sométese a votación ordinaria o carácter de urxencia da moción do Grupo
Municipal do PP, co seguinte resultado:

Votos a favor da urxencia de incluír a Moción do Grupo Municipal do PP: catro das Sras.
Rodríguez Rico, Blanco Pico, Malvar Fernández e Fornos Corral.

Votos  en  contra:  trece  dos  señores:  Rivera  Arnoso,  Permuy  Martínez,  González  Vizoso,
Martínez  González,  González  Tomé,  Pico  Sanmartín,  Couso  Seijido,  Yáñez  Fernández,
Rodríguez Carballeira, Puentes Rivera, Goti Ramil, García Bermúdez, e Sánchez Martínez.
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14º.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr.  Yáñez Fernández e quere preguntarlle ao Sr.
Permuy sobre a pregunta que lle fixo no pleno pasado sobre a decisión do Contencioso de
que se revocara a licencia da casa que ten un cortello en Maniños,  que o preguntou na
anterior sesión e se quedou de que lle respostaría hoxe.

O  Sr.  Permuy  Martínez  resposta  que  aínda  non  tivo  tempo de  informar  porque  lle  falta
algunha documentación.

A continuación pide o uso da palabra o Sr.  Rodríguez Carballeira e di que queren saber,
sobre  todo  tendo  en  conta  de  que  este  é  un  proxecto  antigo  que  estivo  moitos  meses
paralizado e estase a referir ao Plan Parcial de Centieiras e queren saber nestes momentos
en que situación está a xestión e a tramitación deste Plan Parcial, dada a inquedanza e os
atrasos que aparecen entorno a el.

Resposta  o  Sr.  Pico  Sanmartín  que  o  Plan  Parcial  de  Centieiras  é  sabido  de  todos  os
portavoces polo menos, da situación que ten actualmente, o único que se avanzou foi que hai
solicitada unha reunión co director xeral de urbanismo que aínda non contestaron e hai outra
solicitada co subdirector xeral de urbanismo que si contestou, non deu aínda a reunión pero
pediu  que  se  enviara  o  informe  da  secretaria  que  aínda  que  a  eles  non  llo  entregou
oficialmente pero que a él si o mandou e cre que na semana que ven lles de a reunión o
director xeral de urbanismo e se poida desbloquear esto.

O Sr. Rodríguez Carballeira pide que se lle pase copia das peticións de reunións feitas ao
director  e subdirector  xeral  de  urbanismo,  respostando o  Sr.  Pico  que non hai  problema
ningún.

A continuación pide o uso da palabra a  Sra. Goti Ramil quen di que recentemente amañouse
o camiño dos Carballás  por  fin  e a semana pasada estivo alí  para ver  como quedara e
observou  que  pola  marxe  esquerda  subindo,  antes  de  chegar  á  primeira  curva  hai  un
terraplén que é bastante alto nalgúns sitios e sería ideal si se puidera poñer unha valla quita
medos. Despois na entrada do campo de fútbol ten unha rampla descendente cara a dentro
por onde entran as persoas e iso non está debidamente sinalizado e unha persoa que non
coñeza o sitio pode moi ven meterse alí co coche e pensa que é unha cousa que se debe
arranxar. Tamén quere dicir que o sábado pasado fóronse dous coches baixando na curva
por iso do camiño e ao seu entender que ela non é técnico, as cunetas quedan bastante altas
e en canto choiva uns cantos días pensa que se vai deteriorar moito o camiño porque estivo
polas marxes e se pisaba e nalgúns sitios se metía ata 15 cm para abaixo, entón pensa que
se debería esixir ás empresas que fan isto que rematen mellor os traballos e ao mellor sería
tamén pertinente, que ela o viu en Asturias, onde están estes camiños rurais que se fan
inversións importantes, igual non estaría de mais que as cunetas tivera a forma de media
caña e se lles votara formigón, porque así aforraríanse cartos posto que cando choiva non se
desfaría o camiño. Tamén di que o outro día se dirixiron uns veciños a ela que viven fronte á
finca de Cela nos edificios novos que se fixeron, queixándose de que o parque que temos alí
está  todo  cuberto  de  herbas,  é  certo  que  a  finca  de  Cela  o  que  é  o  edificio  está  en
rehabilitación,  pero  pensa  que  a  zona  que  está  de  herba,  de  xardíns,  está  bastante
abandonado, igual que a fonte que ten un tubo conectado e corre a auga nada mais, que a
zona de xogos onde xogan os nenos pensa que se debía facer un mantemento,  que as

34



UNIDADE: SECRETARIA /PA

EXPEDIENTE: 2006/PL001/000008

escaleiras están cheas de herbas que medran e ninguén as corta, están incluso brotando
salgueiros polos laterais que si eso non se limpa as raíces levantarán as escaleiras e tirarán
parte do muro. E segue paseando polo entorno do concello e na Avda. Naturais onde está o
antigo mercado un pouco mais adiante,  tanto á dereita como á esquerda,  procedeuse ao
derrubo de dous edificios que estaban en perigo de derrube, pero para o seu asombro, na
parte esquerda hai escombro, cachos de parede que invaden a beirarrúa e hai que saír á
calzada por onde pasan os coches co perigo que supón. E no outro lado enfronte pasa o
mesmo, alí si hai unha valla pero eso deberíase retirar de aí. Que no camiño de Formosende
chegan as silvas case á metade do camiño, e hai un bache que si non se tapa dentro de
pouco se destroza o camiño. Tamén hai unha fonte que lle parece que se chama fonte da
Grela, que está moi deteriorada e pensa que sería ben metela no plan de recuperación e
restauración e por último quere dicir que despois de moito tempo dispoñemos dunha páxina
web,  que  se  meteu  nela  e  que  despois  de  esperar  tanto  tempo  por  ela,  non  reflexa  a
realidade porque as distintas comisións nas que están os distintos grupos políticos non se
corresponden coa realidade, polo menos no que respecta ao seu grupo, e xa que esperaron
tanto para facer unha cousa que se faga ben e non soamente para saír do paso.

O Sr. Pico Sanmartín resposta con respecto ao camiño dos Carballás que está rematado
pero que aínda está sen entregar a obra por parte da empresa e sen recepcionar por parte do
Enxeñeiro municipal, entón está no seu ánimo poñer esa valla. A entrada do campo de fútbol
a rampla, xa está encargada unha valla para colocar alí. As cunetas sería do agrado de todos
poderlles botar cemento pero economicamente cre que é inviable, pero que sería do agrado
de todos que se puidera amañar un camiño e se lle puidera botar cemento ás cunetas pero
economicamente todos sabemos como é. Na finca de Cela hai unha parte importante dela
que está sen limpar e iso conleva tamén algo que é que está a desbrozadora no taller, que
hai mais partes do Concello sen limpar por este motivo, que supón que a entregarán esta
semana senón estaría xa todo limpo. Os edificios da avda. Naturais baixando á dereita o
tiraron os donos, está mais ou menos ben, baixando á esquerda é culpa do concello, xa que
o  tirou  o  concello  e  están  esperando  e  teñen  negociado  que  o  cedan  para  facer  aí  un
aparcadoiro, e todo aquel recheo están esperando a negociar cos donos e metelo no terreo
para facer o aparcadoiro e que o que está na beirarrúa evidentemente que se pode quitar e
así se fará. En canto ao camiño de Formosende hai pouco que se fixo un rebacheo destes
que fan o persoal de obras e para a semana que ven se vai facer outro entón está ben que se
diga porque calquera bache que se detecte amañarase.

A continuación fai uso da palabra a Sra. Blanco Pico e di que no pleno anterior preguntaron
porque había mediado a Galería Sargadelos  na compra da obra que se colocou en San
Valentín  e non recibiron contestación ata a  data polo  que lles  gustaría que se aclarase.
Tamén preguntaron  pola  planta  de  árbores  na  Avda.  Marqués  de  Figueroa,  que  a  Sra.
Martínez González dixo que estaban plantados e a día de hoxe seguen sen plantar, igual que
os contedores que seguen dando mal olor, neste tema non poñen a súa palabra en dúbida de
que se lavaran ou deixaran de lavar, o que si é que seguen dando mal olor e un olor forte
ademais. Tamén preguntaban no anterior pleno sobre os uniformes dos Policías municipais,
cando foi a última vez que se lle entregaron uniformes á Policía municipal e contestaron que
non coñecían a data pero ata hoxe tampouco lle contestaron, imaxina que a estas alturas xa
o teñen mirado e lles gustaría que se contestara. Hai unha serie de veciños que protestan
porque  hai  unha  finca  fronte  a  carburos  onde  se  depositan  toda  clase  de  escombros,
residuos, precisamente nestas datas pasadas prendéuselle lume e estivo ardendo durante
varios días coas molestias que supón para os veciños e queren unha explicación e aparte
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porque se permite depositar alí residuos de diversas índoles, hai unha empresa que ven a
recollelos e que debían de depositalos no seu punto de recollida non alí na finca.

O  Sr.  González  Tomé  resposta  no  tema  de  Sargadelos  que  en  realidade  non  trae
contestación porque non pesou que era unha inquina senón que era un comentario  que
facían, como non mandaron nada por escrito nin foron a Cultura para nada por eso non trae
contestación pero que non se preocupen que se lles contestará.

O Sr. González Vizoso recolle o rogo da Sra. Blanco Pico para darlle as datas nas que lles
foron entregados os últimos uniformes á Policía Local.

A Sra. Martínez González di que en canto aos contedores é certo que se lava, ten a relacións
de cada vez que se lavan os contedores, o que pode dicir é que se van comprar contedores
que de feito xa están pedidos e que se lles vai a entregar aos Gadis un pequeno para que o
teñan dentro haber si é a solución, porque o problema é que botan o peixe alí á hora que non
teñen que botalo, entón ese contedor van ter que telo dentro do local e sacalo cando o teñan
que sacar e pola conta que lles ten van ter que lavalo. A Sra. Blanco Pico di que no tema de
Gadis o contedor xa o tiveron dentro, e a Sra. Martínez González di que non, que nunca o
tiveron  dentro  porque  eses  Gadis  estaban  abertos  antes  de  que  saíra  a  normativa  que
obrigaba a ter os contedores dentro, estes edificios non teñen un acceso onde lles sexa fácil
sacar ou meter un contedor grande, teñen un local e agora non se lles pode esixir porque
cando se lles deu a licencia da actividade a lei non esixía o que agora para eses centros. En
canto á plantación de árbores en Marqués de Figueroa, faltan dous ou tres e ata o inverno
non se van volver a plantar, xa os volveron a secar pero ata que empece o inverno non se vai
volver  a plantar.  En canto á finca fronte a carburos é certo que alí  se bota material  con
autorización do propietario, incluso por parte do Concello algunha vez tamén se ten botado, e
se procura limpalo, o que pasa é que a xente cando ve un pouco pois van todos alí a botalo e
a verdade que non fai bo efecto e que procurarán non ter iso así nas condicións en que
estaban ata agora. Tamén en relación cos contedores de Gadis di que ninguén lles pide que
vaian unha hora antes para botar o contedor fóra, con deixalo á noite fóra e pola mañá metelo
para dentro teñen o problema solucionado, ninguén lles manda ir unha nin dúas horas antes,
xa que pechan as nove ou nove e medio e si a esa hora o deixan fóra, pola mañá xa o poden
recoller porque á hora que abren xa ten pasado o camión do lixo e di que a lei  non lles
obrigaba a adecuar un sitio cando se lles deu a licencia de actividade como si se fai agora
cos novos centros.

A Sra. Blanco Pico di que levan tempo, que polo cambio de goberno se pospoñera, pero
temos pendente a conexión do túnel de Perlio e entenden que é o momento de retomar outra
vez  ese  tema e  pregunta  si  houbo  algún  contacto  mais  ou  algunha  contestación.  O Sr.
Alcalde informa que hai unha contestación por escrito do director xeral de transportes que a
Xunta de Galicia incluíu como unha obra prioritaria a negociar  en Madrid con Fomento e
estase pendente de que os outros organismos contesten. A Sra. Blanco Pico pide unha copia
do escrito que mandou a Xunta. O Sr. González Vizoso di que a Xunta actual leva un ano, e
que levamos toda a vida con esa reivindicación, e imos esperar a resposta. A Sra. Blanco
Pico di que si politicamente se fala ese paso estaba aprobado xa coa anterior Xunta e foi
tratado xa nun pleno e se lles dixo que non se levaba  a cabo porque co cambio de goberno a
comisión  conxunta  que  hai  entre  Fomento  e  Renfe,  o  goberno  socialista  aínda  non  a
constituíra, esa foi a resposta que se lles deu. O Sr. Alcalde di que aprobado eso non estivo
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nunca porque o aproba un goberno tripartito estaba proposto pola Xunta pero non aprobado
que é distinto.

A continuación fai uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen pregunta polo camiño do
Revolto en Sillobre que está en moi mal estado e haber si se lle podía facer algo. En segundo
lugar sobre a reunión que tiveron a semana pasada coa directora xeral de vivenda que eles
se enteraron pola prensa e pensaban que unha vez que tiveron a reunión pois que se lles
informaría do que se tratou.  O Sr.  Alcalde di  que efectivamente veu a directora xeral  de
vivenda, con pouco tempo e o que viron así moi rápido foron as posibilidades das dúas Aris a
das Foxas e a de Chao da Aldea e vaise facer un proxecto desas dúas para que os aprobe a
Xunta,  falouse tamén de meter  mobiliario  urbano para o  que hai  que facer  mediante  un
convenio, xa que non entra dentro das Aris, pero que non había ningún problema. En canto
ao tema dos ascensores houbo unha reunión cos representantes dos veciños e lles dixo
todas as axudas que podía haber e como podían canalizarse, foi unha reunión moi rápida e
non deu tempo a mais.

O Sr. Blanco Pico di que esta foi unha toma de contacto coa directora xeral de vivenda e
loxicamente antes de chegar a algún acordo o teñen que saber todos os grupos políticos, non
se vai  facer nada sen contar con eles,  si  esto se pode facer se decidirá  entre todos.  O
Camiño do Revolto está metido no PIL do 2006, eso non quita que a semana que ven se vai
ir buscar asfalto e se van amañar algúns baches que hai.

E non habendo máis asuntos que tratar,  pola Presidencia levántase a sesión ás dezaoito
horas e cincuenta e dous  minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a
presente acta, do que eu, secretaria accidental, dou fe.

     Vº e prace, A secretaria acctal.,
Alcalde-presidente

Asdo. Xosé MªRivera Arnoso.                                    Asdo.: Mª Pilar Acebes Ruano.
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