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Dilixenza: Acta aprobada en sesión de 7.3.2013

ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  REALIZADA  POLO  CONCELLO  PLENO  EN  DATA  7  DE 
FEBREIRO DE 2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:05 horas do 
día 7 de febreiro de 2013, baixo a presidencia do Sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro 
Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión 
ordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Dona  Rocío Aurora Bértoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco Casal, 
dona Juana Barro Couto, don José Andrés Serantes Painceiras, don Iván Puentes Rivera, don Antón 
Lois  Noceda  Carballo,  dona  Amalia  García  Balado,  dona  María  Carmen Silvar  Canosa,  don José 
Antonio López Rodríguez, don Juventino José Trigo Rey, dona Rita María Couto Seijido, don Manuel 
Polo Gundín,  dona Inés Roca Requeijo,  don Justo Martínez Ardá e dona María Carmen Martínez 
Rodríguez.

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

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

1.  Aprobación,  se  procede,  das  actas  das  sesións  ordinarias  de  data  04/10/2012, 
08/11/2012 e 01/10/2013

Non habendo obxeccións, as actas quedan aprobadas.

2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía dende o número 1294/2012 á 1456/2012 e 
dende o número 1/2013 á 52/2013

Os concelleiros danse por informados.

3.  Dación  de  conta  do  informe  de  Intervención  do  cumprimento  dos  obxectivos  que 
contempla a Lei 2/2012: Estabilidade orzamentaria, regra de gasto e nivel de débeda viva 
do orzamento de 2012, prorrogado ó 2013

Os concelleiros danse por informados e o voceiro do grupo do BNG, don Manuel Polo Gundín, pregunta 
polo reaxuste de 73.000 € que hai que facer por unha sentencia de telefonía e sobre o proceso de 
modificación da ordenanza ou se o cobro se mantén.

O concelleiro delegado de facenda, don Juan José Franco Casal contesta que se está a estudar a vía de 
poder manter a recadación dun xeito diferente ao previsto na ordenanza.

4. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG en defensa do servizo de 
salvamento marítimo da Xunta de Galiza e dos seguros por mal tempo ou accidentes no mar  

Consta no expediente a seguinte moción ditaminada favorablemente por 5 votos a favor (2 do grupo 
socialista, 2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 3 abstencións do grupo do PP na  Comisión 
Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente:
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<< MOCIÓN EN DEFENSA DO SERVIZO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DA XUNTA DE GALIZA E DOS 
SEGUROS POR MAL TEMPO OU ACCIDENTES NO MAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O sector pesqueiro galego é o que padece a maior taxa de sinistralidade de todo o Estado español. 
Aínda que representa, en canto á súa dimensión, apenas o 50% do do conxunto do Estado, sofre 
porén o 80% de sinistralidade mortal por razón de afogamento ou hipotermia. É este o contexto no 
que se está a producir un proceso de irresponsábel degradación, privatización e precarización do 
servizo  de  salvamento  marítimo  que  opera  na  Galiza,  e  que  xa  ten  provocado  consecuencias 
irreparábeis.

Así, a traxedia de Mercedes Veiga Mosteiro, percebeira de Oia que perdía a súa vida o pasado 12 de 
decembro de 2012, mentres desenvolvía o seu traballo, puña en evidencia o retraso na actuación do 
helicóptero "Pesca I" (adscrito ao Servizo de Gardacostas de Galiza, do Goberno galego, con base en 
Vigo), vulnerando o estabelecido no contrato que vincula á Xunta de Galiza coa empresa INAER 
Helicópteros  Off  Shore,  S.A.U.,  en  relación  cos  tempos  de  resposta.  O  resultado  final  foi  o  xa 
coñecido. Previamente, o 14 de novembro, o helicóptero "Pesca II" (este último con base en Celeiro), 
sofría  un  intolerábel  retraso  que  impediu  o  rescate,  fronte  ás  costas  de  Burela,  do  mariñeiro 
Francisco Berrocal, tripulante do pesqueiro "Regino Jesús". Aínda que foi outro helicóptero, dende A 
Coruña, o que chegou ao lugar do sinistro, non foi posíbel salvar a vida deste traballador do mar.

Lamentabelmente, en moi curto espazo de tempo, son varias as decisións do Goberno galego que 
viñeron a degradar, aínda en maior medida, os niveis de seguranza marítima existentes no litoral 
galego. Algúns exemplos:

• Agora cóbrase (Decreto 130/2012) polas actuacións de salvamento marítimo que realicen 
helicópteros,  embarcacións,  vehículos  e  persoal  do  Servizo  de  Gardacostas  de  Galiza.  O 
salvamento  e  vidas  humanas  no  mar  pasa  así  a  se  converter  nun  mero  negocio. 
Estabelécense tarifas de cobro para os buques pesqueiros que precisen de asistencia, aínda 
en risco de afundimento.

• Eliminación do "Seguro Colectivo de Accidentes no Mar", con cobertura automática a todas e 
todos os profesionais do mar (tripulantes –galegos, galegas ou de calquera nacionalidade 
embarcados  en  buques  galegos-,  persoal  de  bateas,  percebeiras  e  percebeiros, 
mergulladores, mergulladoras, mariscadores a frote, mariscadoras a pé, membros da Cruz 
Vermella do Mar, etc.) que sufriran algún percance ou mesmo a morte.

• Venda á empresa privada INAER dos helicópteros de salvamento marítimo "Pesca I" e "Pesca 
II", de titularidade pública galega e recente adquisición, por un prezo que duplica o da súa 
venda.  Sistemáticos  retrasos  -ademais  dos  xa  indicados-  sen  que  conste  ningunha 
penalización á empresa adxudicataria, en numerosos operativos de salvamento marítimo.

• Matriculación  nas  Illas  Canarias  (2º  Rexistro)  dos  dous  buques  maiores  do  Servizo  de 
Gardacostas  de  Galiza:  o  "Sebastián  Ocampo"  e  o  "Irmáns  García  Nodal"  (tamén  de 
titularidade pública, mais xestionados pola empresa privada REMOLCANOSA) a fin de acceder 
a avantaxes fiscais e posibilitar a degradación e desregularización das súas tripulacións.

• Eliminación no ano 2012, por vez primeira, do buque de apoio e asistencia sanitaria á frota 
pesqueira que acude á campaña do bonito no Océano Atlántico (por certo, non no caso da 
campaña do atún no Mar Mediterráneo).

• Supresión do "Seguro de mal tempo", de carácter voluntario, que evitaba perdas económicas 
por non sair ao mar de se produciren determinadas condicións económicas que dificultaran o 
exercicio da actividade pesqueira, marisqueira ou percebeira.

Esta situación reviste unha extraordinaria gravidade. Estamos a falar de vidas humanas, e estas 
decisións  incrementan  os  índices  de  risco  até  uns  niveis  absolutamente  intolerábeis. 
Lamentabelmente non é posíbel devolver as vidas perdidas, mais si que estas traxedias servan para, 
ademais de deitar luz sobre o acontecido e depurar as responsabilidades que se deriven destes 
feitos, adoptar as medidas correctoras que eviten no futuro a reprodución de feitos desta natureza. 
Non se trata de aforro, senón de privatización e de obtención de beneficios económicos por parte de 
empresa privadas. O salvamento dunha vida humana debe ter a consideración de servizo público 
gratuíto, nunca de negocio empresarial.
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Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 
seguinte

ACORDO

1. Instar á Xunta de Galiza a:

1. Derogar o Decreto 130/2012, do 31 de maio, para estabelecer, daquela, o carácter gratuíto e 
universal das operacións de salvamento marítimo que realicen unidades do Servizo de Gardacostas 
de Galiza.

2. Rescatar a venda dos helicópteros de salvamento marítimo "Pesca I" e "Pesca II", devolvéndoos á 
súa tutularidade pública galega, e garantindo o cumprimento dos tempos de resposta estabelecidos 
(máximo  de  dez  minutos)  as  24  horas  dos  365  días  do  ano,  a  través  do  sistema  de  gardas 
presenciais na base, coas tripulacioóns precisas para o cumprimento deste cometido legal.

3. Recuperar o "Seguro Colectivo de Accidentes no Mar" e o "Seguro do mal tempo".

4. Garantir o envío dun buque de apoio loxístico e asistencia sanitaria á frota pesqueira que se 
desprazará á vindeira campaña do bonito do 2013.

2. Trasladar o presente acordo ao Parlamento de Galiza, grupos parlamentares e ás entidades do 
sector pesqueiro que operen no noso concello.>>

Inicia o debate o voceiro do grupo do BNG, don Manuel Polo Gundín, que quere recordar que no ano 
2013 faleceu unha percebeira sobre todo pola tardanza na actuación do helicóptero de salvamento.

Por parte do grupo socialista, o seu voceiro, don Iván Puentes Rivera, anuncia que van votar a favor 
porque canta máis seguridade se garanta aos traballadores do mar mellor e considera que o que 
pasou neste ano foi que, coa escusa da crise e os recortes económicos mal aplicados, privatizouse 
todo o que se puido, sobre todo servizos básicos como o de apoio e prevención de accidentes no 
mar.
Remata condenando este tipo de recortes en seguridade e a privatización de servizos tan sensibles.

A concelleira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, di que comparte o contido da 
moción e anuncia o seu voto favorable.

Remata a quenda de intervencións a voceira do grupo do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que 
anuncia  o  voto  en  contra  do  seu  grupo  porque  non  hai  ningunha  degradación  do  servizo  de 
salvamento marítimo, senón que  mellorou ao incorporar as gardas de 24 horas nos servizos de Vigo 
e Celeiro. Di que o servizo nunca se prestou por funcionarios, senón mediante contratacións de 
empresas privadas e que a partida orzamentaria está blindada pola Consellería do Mar. 
Engade que o tempo de espera do suceso citado foi de 39 minutos e dá conta doutras novas sacadas 
dos xornais que revelan erros do servizo de salvamento na época do bipartito, considerando que os 
erros se comenten en todos os lados.

Na segunda quenda de intervencións o voceiro do grupo do BNG, o concelleiro don Manuel Polo 
Gundín, di que agora se cobra polas actuacións de salvamento e antes non e, por mor disto, algún 
patrón tardará en dar a voz de alarma para tentar evitar que lle cobren. Di que non dixo que os 
pilotos  fosen funcionarios,  senón que dixeron que os  helicópteros se  venderon a unha  empresa 
privada pola metade do prezo de custo, isto é, que foi a infraestrutura o que se vendeu.

Prosegue dicindo que agora están falando dunha persoa que afoga na costa e de día, nun día no que 
as condicións do mar eran malas para unha persoa pero non para a maquinaria, polo que medidas 
como estas non se poden xustificar dicindo que antes pasaban outras cousas, xa que hai medidas 
que non son positivas e son auténticos retrocesos, como o feito de que se retiraran fondos aos 
seguros que había antes, porque supón retirar un seguro de vida ao sector ou retirada de medidas 
como a  asistencia do buque loxístico, que se fai no Mediterráneo para a campaña do atún e non na 
costa galega para a campaña do bonito.

Remata a quenda de intervencións a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que di que o 
seguro obrigatorio se demostrou que era ineficaz e ineficiente, xa que mesmo a suma asegurada non 
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chegaba para cubrir os danos dalgúns accidentes; sen embargo, a nova póliza tenta cubrir aquelas 
situacións extremas que non estaban cubertas antes. Di que é certo que agora nos accidentes hai 
que pagar a metade dos sinistros, pero que antes todos os galegos pagaban todas actuacións dos 
rescates marítimos.

Continúa dicíndolle ao voceiro do BNG que non ten claro o concepto de privatización, que isto é un 
concurso público, que na época do bipartito había unha empresa privada que prestaba este servizo e 
que é certo que os helicópteros se venderon, pero que os bens mobles se deprecian como é normal.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do 
grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 6 votos en contra do grupo do 
PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Instar á Xunta de Galiza a:

1. Derrogar o Decreto 130/2012, do 31 de maio, para estabelecer, daquela, o carácter 
gratuíto  e  universal  das operacións  de  salvamento marítimo que realicen unidades  do 
Servizo de Gardacostas de Galiza.

2.  Rescatar  a venda dos helicópteros  de salvamento  marítimo "Pesca I" e  "Pesca II", 
devolvéndoos á súa titularidade pública galega, e garantindo o cumprimento dos tempos 
de resposta estabelecidos (máximo de dez minutos) as 24 horas dos 365 días do ano, a 
través  do  sistema  de  gardas  presenciais  na  base,  coas  tripulacións  precisas  para  o 
cumprimento deste cometido legal.

3. Recuperar o "Seguro Colectivo de Accidentes no Mar" e o "Seguro do mal tempo".

4. Garantir o envío dun buque de apoio loxístico e asistencia sanitaria á frota pesqueira 
que se desprazará á vindeira campaña do bonito do 2013.

2.  Trasladar  o  presente  acordo  ao  Parlamento  de  Galiza,  grupos  parlamentares  e  ás 
entidades do sector pesqueiro que operen no noso concello.

5. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG a favor dunha xestión 
ecolóxica e sustentábel do lixo

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa 
de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente por 5 votos a favor (2 do grupo socialista, 2 do 
grupo do BNG e 1 d grupo mixto) e 3 abstencións do grupo do PP:

<<MOCIÓN A FAVOR DUNHA XESTIÓN ECOLÓXICA E SUSTENTÁBEL DO LIXO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar da crise actual, en 2011 xeráronse en Galiza case 1,2 millóns de toneladas de residuos 
urbanos,  que  foron  obxecto  de  tratamento  nalgún  dos  tres  modelos  existentes  no  noso  país: 
SOGAMA, NOSTIÁN e BARBANZA. Estes residuos conteñen cantidades importantes de recursos e o 
seu aproveitamento pode xerar moitos empregos.

Non obstante, entre os anos 2009 e 2011 caeron as porcentaxes de recollida selectiva e reciclaxe de 
vidro e de papel. Globalmente, a reciclaxe baixou até as 120.000 toneladas en 2011, o que supón o 
10,5% do lixo xerado. Isto causa grandes perdas ecolóxicas e económicas. Mais non ten porque ser 
así, como vén demostrando ano tras ano o plan comarcal de reciclaxe e compostaxe da BARBANZA. 
Na Barbanza reciclan o 45% do lixo fronte ao 8% do ámbito SOGAMA,  e xeran 10 veces máis 
emprego  que  no  ámbito  SOGAMA.  Na  recollida  selectiva,  reciclaxe  e  compostaxe,  traballan  na 
Barbanza entre 140 e 150 persoas. Traducido isto a nivel galego, teriamos uns 5.000 empregos, que 
doutra  forma se  perden na  súa  maioría.  A  implantación  de proxectos  comarcais  de  reciclaxe  e 
compostaxe permitiría  criar  3.000 empregos  adicionais  aos  que  ofrece  o  modelo  incinerador  de 
SOGAMA.
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Os residuos de envases atinxen un 40% do lixo xerado, medio millón de toneladas en Galiza, dos que 
só se recuperan no ámbito SOGAMA o 15%. Ecoembes e a Xunta impuxeron aos concellos o modelo 
de recollida da bolsa e contedor amarelos para os residuos de envases. Un modelo que non está a 
funcionar e que permite a Ecoembes furtar aos concellos galegos a maior parte do financiamento que 
por  lei  debería  achegar.  Así,  os  concellos  galegos  seguen  correndo  cos  gastos  de  recollida  e 
tratamento do 85% destes residuos de envases, un custo que non lles corresponde sufragar.
Todo isto  é indicativo  do  fracaso  da actual  política  da Xunta  de  Galiza  nesta  cuestión,  que nin 
resolveu  os  problemas  de  financiamento  dos  servizos  de  xestión  de  residuos,  nin  permitiu  os 
mínimos avances ecolóxicos. A Xunta vén de modificar o plan de xestión PXRUG 2010-2011, mais 
non para avanzar na xestión ecolóxica do lixo e na sustentabilidade económica da mesma, senón 
para facilitar a instalación dunha nova incineradora en Cerceda, unha vez abortado o seu proxecto 
para O Irixo, a que ten previsto financiar con 218 millóns de euros. Mais custos para os concellos e 
menos empregos.

Neste  contexto,  está  en  tramitación  una  Iniciativa  Lexislativa  Popular  (ILP)  co  obxectivo  de 
promulgar unha lei “para a aplicación efectiva dos principios de redución, reutilización e reciclaxe de 
residuos en Galiza”. Na situación descrita, a instalación dunha nova incineradora é incompatíbel co 
obxectivo de redución do 10% e reutilización e reciclado do 50% dos residuos domésticos que fixa a 
normativa legal en vigor. E hoxe máis que nunca debe terse en conta que a incineración preséntase 
como a alternativa máis custosa, pero a que menos emprego permite crear (entre 5 e 10 veces 
menos que a reciclaxe e compostaxe).

Que a Xunta de Galiza abandone a idea de construír unha nova incineradora de residuos urbanos no 
noso  país  e  que  destine  os  fondos  previstos  a  financiar  proxectos  comarcais  de  reciclaxe  e 
compostaxe; ou que o Goberno galego financie prioritariamente actuacións de recollida selectiva, 
acompañado  de  educación  ambiental  e  implantación  da  compostaxe  doméstica  e  comunitaria, 
contribuirá a que Galiza incremente a reciclaxe en máis de 300.000 toneladas, evitará unha nova 
planta centralizada de residuos e acadará até 3.000 empregos novos., distribuídos de forma xusta e 
solidaria.

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 
seguinte

ACORDO

1. Manifestar o apoio á tramitación da “proposición de lei para a aplicación efectiva dos principios de 
redución, reutilización e reciclaxe de residuos en Galiza”, actualmente en tramitación.
2. Solicitar o abandono por parte da Xunta da idea de construír unha nova incineradora de residuos 
urbanos en Galiza.
3.  Solicitar  que  a  Xunta  destine  os  fondos  previstos  para  a  incineradora  ao  financiamento  de 
proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe, que permitan a creación de emprego nas diferentes 
localidades e alcanzar os obxectivos de recollida selectiva e reciclaxe das sociedades avanzadas.
4. Solicitar da Xunta de Galiza o financiamento prioritario das actuacións de mellora da recollida 
selectiva, incluíndo alí onde sexa axeitada a recollida porta a porta, e das actuacións de prevención a 
través da educación ambiental e a implantación da compostaxe doméstica e comunitaria.
5. Destinar parte do orzamento municipal para Implantar programas de educación ambiental para a 
redución  de  residuos  e  xestionar  os  residuos  orgánicos  mediante  a  compostaxe  caseira  e 
comunitaria>>

Antes de se iniciar o debate, a alcaldía dá conta dunha dilixencia informativa de Secretaría emitida 
no día  de  hoxe no  que se advirte  que o punto  quinto da moción invade unha competencia da 
alcaldía, polo que propón que se emende no senso de que o acordo comece do seguinte xeito: 
“instar á alcaldía a destinar”.

A emenda é aceptada polo voceiro do grupo do BNG.

Comeza o debate o voceiro do do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que 
neste momento estase a tramitar unha iniciativa popular sobre o tema e que se leva anos co modelo 
Sogama funcionando,  un modelo moi caro para os concellos, ineficiente dende o punto de vista 
ambiental e que só beneficia a Ecoembes e a Fenosa. 
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Di que hai experiencias no país que funcionan moito mellor, así, Sogama só recicla o 8% fronte ao 
modelo de compostaxe da Barbanza que recicla máis do 45% do lixo e fomenta o emprego local. 
Comparando ambos modelos di se podería multiplicar por 10 os empregos cun custe non maior. 
Entende que neste momento é fundamental  pensar en variar do modelo de incineración ao modelo 
de reciclaxe de residuos.

O voceiro do  grupo socialista,  don Iván Puentes Rivera, anuncia  o voto favorable do seu grupo 
porque  considera o modelo de Sogama un fracaso, por non ser un modelo sustentable e axeitado ás 
tendencias da reciclaxe de residuos.
 Di que inda que se selaron vertedoiros, o sistema creado non foi  para substituílo por un mellor, 
senón por un modelo que pasea o lixo por toda Galicia, gastando cartos en transportalos para logo 
incineralos, solución lonxe de ser ecolóxica pois produce máis CO2 e unha grande cantidade de 
dioxinas que o tempo verá o seu efeto nocivo.

Afirma que, polo tanto, o modelo non é sustentable economicamente, xa que carga aos concellos cun 
custe moi elevado, e non é sustentable medio ambientalmente. 
Remata a súa intervención dicindo que as plantas de compostaxe tamén teñen os seus problemas, 
pero que é ilóxico volver facer outra incineradora baseado nun modelo que ten de todo menos futuro 
e que hai que loitar por apostas medio ambientalmente sostibles.

Seguidamente intervén a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, que di que 
está de acordo coa moción ao cen por cento e que quere facer unha incidencia no punto 5º de xeito 
que  fai  fincapé  en  instar  á  Alcaldía  en  que  destine  unha  partida  económica  para  a  cuestión 
medioambiental.

A voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que o seu grupo vai votar 
en contra porque están ante un problema social, que este plan estratéxico non rompe co iniciado 
polo  bipartito  de  redución  de  residuos,  senón que  é continuista  en:  estabilizar  a  produción  de 
residuos  nunha  primeira  fase;  diminuír  un  10% a  produción  de  residuos  nunha  segunda  fase; 
tratamento da totalidade de residuos; incremento da compostaxe; incremento da reutilización e 
reciclaxe nun 30%; incineración  como un proceso final, cun uso residual, só para o que non se 
aproveita.

Na segunda quenda de intervencións o concelleiro don Manuel Polo Gundín di que o modelo Sogama 
non é do bipartito, que Fene tivo que subir de xeito abrupto a taxa do lixo por ter que pagar o 
transporte do lixo.

Di que coa práctica dos anos veuse que o modelo é moi mellorable, que no lixo hai unha parte que 
non ten moita solución e que Sogama queima case todo, polo que dentro da reutilización é das 
perores.
Considera unha cuestión elemental os programas de compostaxe caseiro, xa que cada tonelada que 
non vai a Sogama son cartos que aforran todos.

Pregúntase cal é o problema de instar a facer un proxecto máis respectuoso co medio ambiente, que 
localice e focalice emprego nas comarcas con criterios bastante abertos e engade que non se pide 
que se peche Sogama mañá, senón que se vaian dando pasos cara outro tripo de reutilización. 
Afirma que o que pasa é que hai  unhas multinacionais eléctricas que teñen que seguir gañando 
cartos e que ese é o fondo da cuestión.

A voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que a Xunta de Galicia xa 
está traballando nun plan de residuos  iniciado cando gobernaba o bipartito.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, contesta á voceira que a posta en 
marcha dunha segunda incineradora non estaba no plan do bipartito e o PP deu marcha atrás pola 
contestación  social  que  tivo  esta  proposición,  a  cal  resposta  a  cuestións  económicas  dunha 
multinacional eléctrica, para que non perda cota de mercado, xa que é moi rendable queimar o de 
todos a custe cero.

Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a 
favor (5 do grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 6 votos en contra do 
grupo do PP.
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Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Manifestar o apoio á tramitación da “proposición de lei para a aplicación efectiva dos 
principios de redución,  reutilización e reciclaxe de residuos en Galiza”, actualmente en 
tramitación.

2. Solicitar o abandono por parte da Xunta da idea de construír unha nova incineradora de 
residuos urbanos en Galiza.

3. Solicitar que a Xunta destine os fondos previstos para a incineradora ao financiamento 
de proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe, que permitan a creación de emprego 
nas diferentes localidades e alcanzar os obxectivos de recollida selectiva e reciclaxe das 
sociedades avanzadas.

4. Solicitar da Xunta de Galiza o financiamento prioritario das actuacións de mellora da 
recollida  selectiva,  incluíndo  alí  onde  sexa  axeitada  a  recollida  porta  a  porta,  e  das 
actuacións de prevención a través da educación ambiental e a implantación da compostaxe 
doméstica e comunitaria.

5. Instar á alcaldía a destinar parte do orzamento municipal para Implantar programas de 
educación  ambiental  para  a  redución  de  residuos  e  xestionar  os  residuos  orgánicos 
mediante a compostaxe caseira e comunitaria.

6.  Aprobación,  se  procede,  da  moción  do  grupo  municipal  socialista  en  relación  cos 
recortes no Plan concertado de servizos sociais e o servizo de teleasistencia

Consta no expediente o seguinte ditame emitido pola  Comisión Informativa de Cultura, Educación, 
Deportes, Servicios Sociais e Igualdade por 3 votos a favor (2 do grupo municipal socialista e 1 do 
grupo municipal do BNG) e 3 abstencións do grupo municipal do PP:

“O Grupo Municipal  do PSdeG-PSOE, ó abeiro do disposto na lexislación vixente, en relación cos 
RECORTES  NO PLAN  CONCERTADO DE SERVIZOS  SOCIAIS  E  O  SERVIZO  DE TELEASISTENCIA, 
presenta para o seu debate e votación a seguinte moción ao Pleno do Concello de Fene:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O risco de exclusión social é cada día maior no noso país. O aumento do desemprego provocou un 
aumento do número de fogares sen ningún tipo de ingresos.  A este  proceso hai  que engadir  a 
consolidación da redución e o esgotamento das axudas de protección social, como a prestación por 
desemprego ou as rendas mínimas de inserción. 

Efectivamente,  a  día  de  hoxe,  os  fogares  españois  con  todos  os  seus  membros  en  paro  son 
1.737.600. Xa hai un millón e medio de parados que non cobran prestación; e hai máis de 300 
desafiuzamentos diarios. Un 21% da poboación en España vive por baixo do limiar de pobreza (INE 
2012) e a infancia converteuse no colectivo máis afectado pola pobreza no noso país (2 millóns de 
nenos viven nesta situación).

Sen dúbida, a crise e os recortes están a afectar gravemente á cohesión social. A pobreza esténdese 
alcanzando tamén a clases medias súbitamente empobrecidas; intensifícase porque hai máis pobres, 
e estes teñen menos que antes. E o peor é que ao non producirse ningún indicio de mellora esta 
situación está a facerse crónica.

A pesar desta dramática situación, o PP non só non foi capaz de articular unha resposta senón todo o 
contrario, desde o mesmo momento en que tomaron posesión, o Goberno de Rajoy puxo en marcha 
unha  política  descontrolada de recortes  e  axustes  que está  a  provocar  o  desmantelamento  dos 
servizos públicos básicos, agravando aínda máis a situación de moitos cidadáns.

Así, os fondos para programas que xestiona o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade 
para menores infractores e para menores en situación de dificultade social e malos tratos (2 millóns), 
o Plan de Acción para persoas con Discapacidade (1,3 millóns) e os fondos para a Teleasistencia (30 
millóns) suprimíronse directamente dos Orzamentos Xerais do Estado. Outros programas, como o 
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Plan  Concertado,  sufriron  recortes  brutais:  30  millóns  de  euros  para  2013,  o  que  supón  unha 
diminución  do  40% respecto  de  2012 (entón destináronse  ao  redor  de  50 millóns),  e  do  65% 
respecto do último orzamento do Goberno socialista (2011).

O Plan Concertado é un instrumento estatal fundamental para o desenvolvemento de prestacións 
básicas  de  servizos  sociais.  Co  fin  de  manter  e  desenvolver  unha  Rede de Servizos  Sociais  de 
atención primaria, xestionada polas corporacións locais, así como apoialas tanto no desenvolvemento 
das competencias que lle son atribuídas pola Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime  Local  como  nas  respectivas  leis  autonómicas  de  servizos  sociais,  o  Estado  cofinancia 
proxectos que teñen os seguintes obxectivos:

1. Proporcionar  á  cidadanía  servizos  sociais  adecuados  que  permitan  a  cobertura  das  súas 
necesidades básicas.

2. Dotar de apoio económico e asistencia técnica ás corporacións locais para o desenvolvemento 
das súas competencias.

3. Consolidar  e  ampliar  a  rede  básica  de  servizos  sociais  municipais,  para  desenvolver  as 
prestacións de servizos sociais de atención primaria, entre as que se atopan a axuda a domicilio 
e a teleasistencia, previstas no catálogo de servizos da “Lei 39/2006, de 14 de decembro, de 
Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en situación de dependencia”.

Nos últimos días, coñecemos a través dos medios de comunicación que o Goberno central decidiu 
retirar a súa achega para financiar os servizos sociais dos concellos. Trátase dunha decisión que pon 
en perigo o futuro dos servizos sociais municipais no momento en que as familias necesitan máis 
axuda, cando houbo un aumento grandísimo da demanda, un aumento da pobreza e dispáranse 
problemas  sociais  como  os  desafiuzamentos  (as  peticións  de  axuda  por  emerxencia  social 
incrementáronse un 200%). Xusto neste momento, o Goberno de Rajoy abandona o Plan e deixa 
nunha situación moi difícil a administracións locais e autonómicas para soster estes servizos básicos 
cando ademais se lles ten prohibido endebedarse para cumprir o obxectivo de déficit.

Por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Fene presenta a 
seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Fene acorda:

1. O Pleno da Corporación municipal rexeita os recortes realizados polo Goberno do Estado e Xunta 
de Galiza para sufragar a rede de Servizos comunitarios nos orzamentos de 2012 e 2013.

2. Instar á Xunta de Galiza e Goberno do Estado ao mantemento e sostén dun servizo público de 
servizos  sociais que permita  atender  a  toda a  cidadanía,  garantindo os  dereitos  sociais  e o 
exercicio da igualdade de oportunidades, como dereito constitucional.

3. Instar á Xunta de Galiza e Goberno do Estado a reposición dos fondos do Plan Concertado e do 
Programa de  Teleasistencia,  como mínimo  nos  niveis  de  2011,  e  un  compromiso  financeiro 
estábel para garantir a viabilidade dos servizos sociais básicos.

4. Instar á Xunta de Galiza a que xunto coas Deputacións constitúan unha bolsa común para os 
concellos  de  menos  de  20.000  habitantes  e  que  todos  os  trámites  se  realicen  a  través  da 
Consellaría correspondente, incorporando por parte das Deputacións e a Xunta de Galiza os 2 
millóns de euros recortados polo Estado ao Plan Concertado.

5. Instar á Xunta de Galiza a que amplíe a asistencia a domicilio básico dos concellos para poder 
atender a outras persoas dependentes fóra das consideradas oficiais, restabelecendo as horas de 
atención e a dotación económica.

6. Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno do Estado, 
Presidente da FEGAMP e portavoz dos grupos parlametares do Parlamento galego.”

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di 
que presentan a moción preocupados por un dos recortes máis graves que se puido ter feito, que o plan 
concertado dende hai anos é un plan que puxo en marcha o goberno do Estado para poder financiar os 
servizos sociais municipais, o cal vén funcionando dende hai décadas e servindo para que os servizos 
sociais poidan funcionar. 
Prosegue dicindo que este ano o goberno de España decidiu limitar ou practicamente eliminar os cartos 
que se destinaban a este plan, que no caso de Galicia son 2 millóns de euros menos. Se os concellos 
teñen menos cartos e por riba os cartos deste programa se eliminan é obvio que non se van poder 
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manter os servizos sociais, haberá que recortar servizos e prestacións ás persoas máis desfavorecidas e 
probablemente  vai  supor  despidos  do  persoal  de  Servizos  Sociais,  o  que,  ademais,  prodúcese  no 
momento no que máis necesidade hai para que estes servizos actúen, no que os cidadáns máis o 
necesitan e no momento en que se debería incrementar o gasto social. 

Di que lle pediron á Conselleira de Benestar que a Xunta de Galicia suplise a falla de financiamento do 
goberno de España e lles dixo que a súa vontade era suplir esa carencia e que Fene recibise os mesmos 
cartos que o ano anterior, que non sabía como o ía facer e se ía podelo facer, polo que pensa que os 
recortes se van producir e por iso presentan esta moción.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
anuncia o voto favorable e di que se está ante un descenso máis do financiamento dos servizos sociais, 
ante a desatención máis extrema das persoas mediante estes ataques ao plan concertado, ao servizo de 
axuda no fogar, aos servizos sociais de base e a infraestrutura humana que atende á xente,.

Seguidamente intervén a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, que  anuncia o 
votoa a favor e di que o que lle asombra é que con cada recorte que se fai ven que ao PP o que menos lle 
importan son as persoas e que os recortes son sempre para os máis desfavorecidos.

A voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que todos os gobernos que 
pasaron polo Estado foron minorando a participación no plan concertado e cando houbo bonanza nunca 
se incrementaron estas partidas e que hai que distinguir a política estatal da política autonómica, xa que 
o goberno de Nuñez Feijoo incrementou estas partidas no Decreto 99/2012, co cal se pretende unha 
xestión mediante un sistema máis áxil e implicar ás deputacións no financiamento dos concellos. 

A  voceira  do  grupo do  PP  propón que se  emende o  acordo  suprimindo o  punto  primeiro  ou  ben 
introducindo nun novo punto o seguinte acordo: “Instar a que todas as administracións competentes 
nesta materia continúen amosando o seu compromiso e apoio cara a traballar co obxectivo de que as 
políticas sociais e asistenciais estean garantidas a pesar do contexto económico e financeiro actual.”

O voceiro do grupo socialista rexeita suprimir o punto primeiro, pero si acepta que se emende a 
moción incluíndo o novo apartado proposto. Prosegue a dicir que o dos recortes se trata dun matiz, 
que semella, logo de ver as mocións anteriores, que todo foi culpa do bipartito e di que só gobernou 
catro anos. En relación a esta moción di que semella que todos os partidos son iguais, que é certo 
que as achegas estatais ao plan concertado foron minorando, pero que nas épocas do PP foron con 
máis celeridade que noutras, o que ten explicación no crecemento, en importancia económica das 
comunidades autónomas.
Remata dicindo que  non se pode dicir que o goberno de Zapatero non incrementou as achegas ao 
plan concertado cando creou a Lei da dependencia.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, di que van apoiar a moción coa 
emenda  introducida  e  quere  lembrar  que  o  bipartito,  en  servizos  sociais  e  neste  concello, 
incrementou  o  financiamento  como  nunca  se  tiña  feito  e  este  concello  sempre  adicou  unha 
porcentaxe a benestar social.

Remata o debate a voceira do grupo municipal do PP dicindo que o seu grupo quere políticas sociais 
pero con previsión orzamentaria, xa que todos saben como estaba previsto orzamentariamente a Lei 
de dependencia. 
Engade que o Partido Popular de Fene sempre apoiou mocións deste tipo e sempre recoñeceu a labor 
concreta do BNG en materia de política social, políticas que foron aumentadas por eles e que o 
Partido Popular nunca as baixou e non o vai facer,  xa que o goberno municipal ten un compromiso 
firme ao respecto.

Sometido a votación o asunto emendado foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. O  Pleno  da  Corporación  municipal  rexeita  os  recortes  realizados  polo  Goberno  do 
Estado  e  Xunta  de  Galiza  para  sufragar  a  rede  de  Servizos  comunitarios  nos 
orzamentos de 2012 e 2013.

2. Instar á Xunta de Galiza e Goberno do Estado ao mantemento e sostén dun servizo 
público  de  servizos  sociais  que  permita  atender  a  toda  a cidadanía,  garantindo  os 
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dereitos  sociais  e  o  exercicio  da  igualdade  de  oportunidades,  como  dereito 
constitucional.

3. Instar  á  Xunta  de  Galiza  e  Goberno  do  Estado  a  reposición  dos  fondos  do  Plan 
Concertado e do Programa de Teleasistencia, como mínimo nos niveis de 2011, e un 
compromiso financeiro estábel para garantir a viabilidade dos servizos sociais básicos.

4. Instar á Xunta de Galiza a que xunto coas Deputacións constitúan unha bolsa común 
para os concellos de menos de 20.000 habitantes e que todos os trámites se realicen a 
través  da  Consellaría  correspondente,  incorporando por  parte  das  Deputacións  e  a 
Xunta de Galiza os 2 millóns de euros recortados polo Estado ao Plan Concertado.

5. Instar á Xunta de Galiza a que amplíe a asistencia a domicilio básico dos concellos para 
poder  atender  a  outras  persoas  dependentes  fóra  das  consideradas  oficiais, 
restabelecendo as horas de atención e a dotación económica.

6. Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno do 
Estado,  Presidente  da  FEGAMP e  portavoz  dos  grupos  parlametares  do  Parlamento 
galego

7. Instar a que todas as administracións compententes nesta materia continúen amosando o 
seu  compromiso  e  apoio  cara  a  traballar  co  obxectivo  de  que  as  políticas  sociais  e 
asistenciais estean garantidas a pesar do contexto económico e financeiro actual.

7. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación, se procede, da moción 
do grupo socialista en relación cos enganos e manipulacións do Partido Popular sobre a 
construción  dun  dique  flotante  para  os  estaleiros  da  ría  e  os  supostos  contratos  do 
goberno de España con Pemex para dotar de carga de traballo a Navantia Fene-Ferrol

Consta no expediente a seguinte moción que quedou incluída na orde do día co voto favorable da 
unanimidade dos concelleiros.

“O Grupo Municipal  do PSdeG-PSOE, ó abeiro do disposto na lexislación vixente, en relación cos 
ENGANOS  E  MANIPULACIÓNS  DO  PARTIDO  POPULAR  SOBRE  A  CONSTRUCCIÓN  DUN  DIQUE 
FLOTANTE PARA OS ESTALEIROS DA RÍA E OS SUPOSTOS CONTRATOS DO GOBERNO DE ESPAÑA 
CON PEMEX PARA DOTAR DE CARGA DE TRABALLO A NAVANTIA FENE-FERROL, presenta para o seu 
debate e votación a seguinte moción ao Pleno do Concello de Fene:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A supervivencia do sector naval na Ría de Ferrol e a demanda de carga de traballo é unha loita 
cidadá que case se ten cronificado nos nosos concellos, rexurdindo ciclicamente cada vez que a fin 
dun pedido,  cando os  hai,  nos lembra  o  incerto  futuro  que ameaza  constantemente  aos nosos 
estaleiros.

En todo caso, sería un erro considerar esta nova etapa de loita pola falta de traballo un ciclo máis 
dos moitos que leva padecido esta comarca, ciclos de repunte e merma de actividade que se suceden 
desde hai décadas. A situación actual é o suficientemente grave como para dicir que estamos ao 
límite, que o futuro do naval en Ferrolterra, e polo tanto o futuro de moitas persoas, dos nosos fillos 
e fillas, dos nosos concellos... penden a día de hoxe dun fío.

É neste contexto no que a acción política, o traballo e apoio das adninistracións adquire un papel 
fundamental á hora de superar as dificultades dun mercado xa de por si complicado, máis aínda na 
situación económica actual. Así, a acción do Goberno de España e da Xunta de Galicia son e serán 
determinantes para dotar a Navantia de carga de traballo e, polo tanto, para decidir se esta aguda 
crise finaliza xerando postos de traballo e oportunidades de futuro no sector naval ou co peche 
definitivo das antigas Astano e Bazán.

Así, ambas administracións, deben actuar en dúas direccións, igual de importantes e relacionadas, 
dunha banda a acción comercial que permita captar novos contratos e engrosar a carteira de pedidos 
e  doutra,  como propietarias  e  administradoras  das  factorías,  manter,  modernizar  e  adaptar  as 
instalacións dos estaleiros de Navantia ás necesidades do mercado, o que, á súa vez, permítelle á 
empresa ser máis competitiva e captar máis contratos.

Tanto nunha cuestión como na outra o Partido Popular, que goberna en España e en Galicia con 
cómodas maiorías absolutas, non só leva ata o de agora colleitado fracasos estrepitosos, senón que, 
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o que é tanto ou máis  grave, leva feito da mentira  e a  manipulación o seu xeito de  actuar.  É 
intolerable e absolutamente repugnante que o PP xogue coa necesidade de traballo da cidadanía, que 
xogue co seu pan, simplemente para satisfacer a necesidade partidista de captar algúns votos en 
campaña electoral ou de non perder unhas eleccións.

Esta  é a  única explicación que se lle  pode dar  ao desenlace vivido estes  días coa Comisión de 
Seguimento do Dique Flotante, un órgano que como se ten demostrado, lonxe de servir para avaliar 
a  viabilidade  de  construir  dita  infraestrutura,  ten  servido  unicamente  para  adiar  oito  meses  o 
momento no que facer pública a decisión tomada hai tempo polo PP de non encargar a construcción 
deste dique e incumplir así unha máis das súas promesas coa cidadanía. Dito doutro xeito, foi o 
órgano que o PP inventou para poder superar todos os procesos electorais do último ano sen dicirlle 
aos veciños e veciñas de Ferrolterra que novamente nos enganou e unha vez máis nos vai deixar 
tirados á nosa sorte.

Aínda así, o dique flotante segue sendo hoxe máis necesario que nunca, posto que nestes duros 
momentos  permitiría, en primeiro lugar, xerar actividade nos estaleiros da ría durante dous anos, 
tanto para o persoal da empresa como para a industria auxiliar da comarca, sería o balón de oxíxeno 
co que poder sobrevir mentres Navantia vai enchendo a súa carteira de pedidos. Ademais, coa vista 
posta  no  futuro,  contar  co  dique  flotante  suporía  apostar  polo  desenvolvemento  da división  de 
reparacións, a única de Navantia que a día de hoxe da beneficios e un nicho de mercado no que as 
antigas ASTANO e BAZAN son claramente competitivas e no que poden medrar aínda moito se 
contan coas infraestruturas axeitadas.

A  nula  intención  do  PP  de  poder  financiar  e  construir  o  dique  flotante  queda  comprobada  coa 
explicación dada nesta última xuntanza da comisión de seguimento, alegando a crenza por parte do 
Goberno de España, non a certeza, simplemente a crenza, de que o financiamento público do dique 
vulneraría a normativa europea sobre competencia.

A maiores, a acción comercial do PP desde as administracións que goberna, nomeadamente desde a 
Xunta de Galicia, para captar novos contratos que doten de carga de traballo a Navantia ten sido ata 
o  día  de  hoxe  nula  nos  froitos  e  noxentamente  propagandista,  manipuladora  e  mentireira  nas 
formas, acadando quizais o seu momento culmen no acto de sinatura dos supostos e misteriosos 
contratos con PEMEX (Petróleos Mexicanos) en plena campaña das últimas eleccións ao Parlamento 
de Galicia.

Dende hai menos dun ano o Presidente da Xunta leva feitas un sinfín de falsas promesas sobre carga 
de traballo para os estaleiros da Ría de Ferrol:

• O 24 de maio de 2012 Feijóo anunciou un acordo con PEMEX para construir 14 remolcadores, 
7 en estaleiros galegos e 7 en colaboración con estaleiros mexicanos. Prevendo para elo un 
investimento de 247 millóns de euros, a xeración de 2.500 empregos e unha ocupación de 
2,6 millóns de horas de traballo nas factorías galegas. 

• O 19 de xuño de 2012 Alberto Núñez Feijóo fai un novo anuncio, afirma que a Xunta de 
Galicia acordou con PEMEX un novo pedido para o naval galego, que se sumará ao dos 14 
remolcadores, a construcción de 2 buques quimiqueiros. O auncio non pasou de ser tal e a 
esperanza durou só tres meses, porque en setembro foi o propio Feijóo o que se desdixo a si 
mesmo e anunciou que finalmente non se farían estes dous barcos ao non ser competitiva a 
oferta de Navantia.

• O 20 de setembro de 2012, a un mes de que Galicia votase para elixir novo Parlamento e 
Presidente, Feijóo irrumpe na campaña apadriñando no Pazo de Raxoi un acto de sinatura 
entre Navantia e PEMEX duns supostos contratos, en virtude dos cales, os estaleiros galegos 
construirían  2  floteles  para  a  petroleira  mexicana,  por  valor  de  300  millóns  de  euros, 
prevendo a creación de 3.000 empregos durante 30 meses, desde o outono de 2012 ata abril 
ou xuño de 2015.

O tempo transcorrido, os prazos incumplidos e a negativa a ensinarlle os papeis asinados con PEMEX 
aos representantes dos traballadores, fan que lamentablemente cada vez sexamos máis os cidadáns 
e cidadás que sospeitamos que, lonxe de estar ante unha oportunidade de futuro para o naval, 
estamos ante unha nova e burda mentira do Partido Popular e de Alberto Núñez Feijóo.
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Por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Fene presenta a 
seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Fene acorda:

1. Condenar rotundamente a actitude do Partido Popular e dos seus representantes nos Gobernos 
de España e Galicia en todo o referido á construcción do dique flotante para os estaleiros da Ría 
de Ferrol.

2. Esixirlle  ao  Goberno  de  España  e  á  Xunta  de  Galicia  que  financien  de  xeito  inmediato  a 
construcción do dique flotante para Navantia Fene-Ferrol e, de ser o caso, que negocien coa 
Comisión Europea as condicións nas que tal financiamento se poda dar.

3. Solicitarlle  ao  Presidente  da  Xunta  de  Galicia  e  ao  Presidente  de  Navantia  que  expliquen e 
amosen a parte dispositiva (non suxeita a confidencialidade) dos supostos contratos asinados por 
PEMEX a unha delegación dos grupos políticos que contan con representación nesta corporación 
municipal.

4. Facultar  ao  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que  a  tales  efectos  solicite  en  nome  de  toda  a 
Corporación unha xuntanza co Presidente da Xunta e outra co Presidente de Navantia.

5. Amosar  a  nosa solidariedade cos comités de  empresa e o conxunto  dos traballadores/as de 
Navantia Fene e Ferrol e o noso apoio a todas cantas accións leven a cabo para reivindicar a 
carga de traballo e a mellora de infraestruturas que precisan os nosos estaleiros.

6. Dar traslado do presente acordo aos Comités de Empresa de Navantia Fene e Navantia Ferrol, ao 
Presidente da Xunta de Galicia,  ao Presidente  de Navantia  e aos grupos con representación 
política no Parlamento de Galicia.”

O voceiro do BNG presenta a seguinte emenda, que é aceptada polo voceiro do grupo socialista:

“Emenda de substitución á moción do PSdeG PSOE  titulada ENGANOS E MANIPULACIÓNS DO PP 
SOBRE A CONSTRUCCIÓN DUN DIQUE FLOTANTE PARA OS ESTALEIROS DA RÍA E OS SUPOSTOS 
CONTRATOS  DO GOBERNO  DE  ESPAÑA  CON  PEMEX  PARA  DOTAR  DE  CARGA  DE  TRABALLO  A 
NAVANTIA FENE-FERROL
 
Na parte resolutiva propomos manter o apartado 1 e 6  como 1 e 3 e substituír os apartados 2, 3, 4 
e 5 por : 
 
2.- Cumprimento da proposición non de lei aprobada por unanimidade do Parlamento de Galiza 29 de 
Febreiro de 2012, “sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa volta 
á construción naval civil nos estaleiros públicos da ría de Ferrol e co fomento do sector naval de 
Galicia” e, en concreto:

2.1. A proceder de inmediato a: 

a. Presentar no Parlamento Galego, no prazo dun mes, o proxecto de Centro de Reparacións Navais 
na ría de Ferrol, comprometido polo Presidente da Xunta no coñecido como "contrato con Ferrol". 

b. Dar cumprimento efectivo á Lei 4/2010, de 23 de xuño, de fomento do sector naval de Galicia, 
nomeadamente do seu artigo 4; para o cal deberá presentar no Parlamento Galego, no prazo dun 
mes, unha proposta concreta. 

c. O Parlamento galego insta ao Goberno galego  

2.2. A demandar do goberno español: 

a. O inicio inmediato de negociacións na UE para conseguir o levantamento do veto á construción 
naval civil nos estaleiros públicos da ría de Ferrol. 
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b. A construír un dique flotante, a realizar por Navantia Ferrol-Fene. 

c. A presentación, no prazo dun mes, do Plan industrial comprometido pola Sepi, desde o ano 2004, 
para os estaleiros de Navantia Ferrol-Fene. 

d. A desenvolver unha intensa actividade comercial  que incida na promoción das capacidades e 
competitividade de Navantia e sinaladamente dos estaleiros da Ría de Ferrol, buscando a captación 
de contratos que xeren carga de traballo. 

e. Que manteña unha interlocución activa coa representación das traballadoras e traballadores dos 
estaleiros da Ría de Ferrol,  para os facer partícipes das decisión que se tomen nos estaleiros e 
garantir o mantemento dos estaleiros no sector público”.”

Inicia o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, dicindo que esta 
moción xorde do sentimento de indignación que teñen os veciños respecto da situación que ten 
Navantia en relación ao dique flotante. 
Considera que o que sucedeu esta semana co anuncio de non construción do dique flotante foi o 
cumio dunha tomadura de pelo.

Prosegue dicindo que xa dixeron que desconfiaban cando o presidente da Xunta de Galicia andaba 
polas televisións dicindo que asinara contratos e tiña carga de traballo, porque non había probas, 
pola negativa a aportalas e polo dito polos dirixentes de Pemex, que falaban de que so participaran 
nun acto electoral. Di que os feitos foron demostrando que todas estas promesas eran falsas e que 
en reiteradas ocasións reclamouse á Xunta de Galicia que ensinara os contratos e esta, aludindo a 
unha suposta confidencialidade, negouse a amosalos, resposta que non lle vale porque a parte de 
exposición de motivos non é confidencial e nin iso quixo ensinar o Partido Popular.

Prosegue a dicir que, respecto dos contratos anunciados en setembro de 2012, a sospeita é que o 
señor Feijoo tiña só un papel no que Pemex se compromete a invitar a Navantia a un concurso 
público  que  fará  para  construír  os  floteis.  Non  se  entende  se  o  contrato  é  confidencial  que  o 
presidente da Xunta de Galicia poida coñecer os contidos dese contrato e non o resto de cargos 
públicos. Respecto da carga de traballo entende que o PP xogou, por puro interese electoral, coa 
necesidade de traballo dos cidadáns desta comarca.

Respecto ao dique flotante, di que todos comparten a súa necesidade porque hoxe en día Navantia 
traballa fundamentalmente en reparacións, un sector con capacidade de expansión, sendo o dique a 
infraestrutura que se precisa para medrar nese sector.
 Di que é evidente a promesa en campaña electoral  de construír o dique flotante e non vale a 
desculpa absurda de que a Unión Europea non lles deixa facelo,  xa que non sería unha axuda, senón 
mellorar a infraestrutura. 
Ademais, engade, as explicacións do presidente de Navantia e os representantes do goberno de 
España non son que a Unión Europea non deixa facer  a infraestrutura,  senón que entenden ou 
pensan que non deixa, co que entende que nin sequera se fixo unha consulta á Unión Europea ao 
respecto. 
Remata dicindo que a solución foi dar a mala nova logo das eleccións galegas,o que ve intolerable, 
polo que cre que o Pleno de Fene ten que dicirlle ao Partido Popular que de nós non se rin e hai que 
pedirlles que cumpran a palabra dada aos veciños cando se presentaron ás eleccións.

O  voceiro  do  grupo  municipal  do  BNG,  don Manuel  Polo  Gundín,  manifesta  que  presentaron  a 
emenda aos puntos centrais da proposta porque reproduce textualmente un acordo do Parlamento 
galego aprobado por unanimidade o pasado 29 de febreiro de 2012.  Di  que é fundamental  dar 
cumprimento á Lei 4/2010 porque nela danse as competencias ao goberno galego para participar na 
dirección de Navantia e, incriblemente, Feijoo non aplica a Lei e si se adica a facer de comercial para 
Navantia. Di que para eles é fundamental que a Xunta de Galicia participe directamente no Consello 
de  Administración  de  Navantia  porque  hai  unha  Lei  que  o  posibilita  e  non  que  actúe  facendo 
"teatrillo". Hai que concretar, non se pode perder un minuto máis con declaracións de intencións e 
con  máis  fume  porque  moitas  empresas  e  persoas  dependen  do  sector  naval  que  se  está  a 
esmorecer. Hai que esixir o levantamento do veto, senón no 2015 prorrogarase o veto e logo non se 
fará  nada  nunca  máis  e,  de  feito,  aos  fixos  do  cadro  de  persoal  xa  se  lles  está  propoñendo 
mobilidade xeográfica.

Prosegue o concelleiro dicindo que a súa emenda pretende mellorar a proposta e ser construtiva, que 
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queren máis para o futuro e non facer un encadeamento de reproches, pero tampouco queren facer 
declaracións de fume, queren que se concreten os acordos que hai tomados nas institucións.

A continuación a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez Rodríguez, anunia o 
voto a favor e di que lle parece importante a emenda proposta e que lle semella importante manter o 
punto 3º que agora pasa a ser o punto 2º.

A voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que coinciden en que o 
sector naval é necesario na comarca, que independentemente de quen gobernase en Fene a postura 
sempre foi clara, conciliadora e unitaria. A negativa da construción do dique foi un mazazo e os 
motivos son coñecidos. Di que o voceiro do grupo municipal do BNG dixo que non ía entrar nun 
encadeamento de reproches pero os seis concelleiros do PP non poden consentir que se vote toda a 
culpa ao Partido Popular, así o Partido Popular ten competencias nesta materia dende que tomou 
posesión en decembro de 2011, hai un ano, e quere recordarlle ao voceiro do grupo municipal do 
PSOE as fazañas do PSOE na comarca: a primeira reconversión naval que provocou o despido e 
prexubilación de miles de traballadores cun veto para Astano que durou ata o ano 2005; a segunda 
reconversión  naval  co  despido  de  traballadores  e  prexubilacións  a  máis  de  1500  persoas  e  a 
ampliación do veto a Astano ata xaneiro do ano 2015, cunha construción naval militar co límite dun 
20 % de construción civil;  no ano 1996 os estaleiros da comarca non tiñan ningunha carga de 
traballo e tiñan un ERE ás portas e o goberno do Partido Popular de José María Aznar encargou unha 
unidade militar que salvou a carga de traballo, posteriormente dende o ano 1996 ata o ano 2004 os 
estaleiros da comarca fan as fragatas españolas, as noruegas e cando o Partido Popular sae do 
goberno deixa carga de traballo asinándose os contratos dos buques australianos,  carga de traballo 
da que viviu o goberno socialista, que non conseguiu ningún contrato máis. 
Repite que non poden consentir que o Partido Popular sexa o único responsable disto, que están a 
favor da construción do dique flotante e do levantamento do veto a Astano e di que o único que ten 
competencia agora é o Partido Popular, que é quen goberna España.  Remata a súa intervención 
dicindo que o Partido Popular non fixo nada prexudicial e propón retirar o punto primeiro.

O concelleiro don Iván Puentes Rivera manifesta que non acepta suprimir o punto primeiro porque a 
moción refírese  ao Goberno de España e da Xunta  de Galicia,  sobre todo no referido  ao dique 
flotante, tratándose dunha condena concreta, xa que o Partido Popular mentiu, enganou e xogou 
eletoralmente.
 Di que o presidente Feijoo dalle confianza cero neste asunto porque incumpriu os prazos e se non 
ten nada que ocultar, o que ten que facer e amosar os contratos aos cargos públicos.
 Respecto da Unión Europea, di que non se ensinou ningunha resposta oficial pola que se prohibe 
facer o dique flotante, que é unha interpretación negativa, unha negativa preventiva. Di que aparte 
das eivas de  todos os  gobernos,  gustaríalle  que como mínimo os estaleiros  tiveran  a  carga  de 
traballo que houbo entre os anos 2004 e 2008 froito das xestións herdadas dos gobernos de Aznar, 
pero que, en todo caso, os últimos contratos con Australia e con Noruega foron froito dos contratos 
asinados polo Partido Socialista e non do Partido Popular.

A continuación o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, fai uso da palabra 
para dicir que Rajoy votou si no ano 2010 á proposta do BNG sobre o dique flotante e o PSOE votou 
non, no 2011; logo de gañar as eleccións, Rajoy votou non e o PSOE votou si, de xeito que os que 
teñen competencias se escúan e os que non as teñen, o Parlamento galego, non asume aquela 
pequena competencia que podería ter.
Engade que fixeron o mesmo co veto, que non é unha cuestión europea, porque se en Holanda 
tamén se fan barcos, é por unha cuestión de soberanía, por capacidade de decidir e este Estado non 
ten ningunha capacidade de decidir para que Galicia faga barcos nos seus estaleiros públicos. O 
sector naval é un sector estratéxico e, dentro do sector público, aínda é mais estratéxico e aquí hai 
uns estaleiros públicos abandonados e vetados que se entregaron á Unión Europea a cambio de non 
se sabe que axudas.

Prosegue dicindo que é impresionante que Feijoo vaia ver ao  Xefe  do Estado para pedirlle  que 
interceda nos contratos de Pemex. Hai que investir, xa que o IGAPE o ano pasado deixou moitos 
cartos sen gastar que ben puideron ir para unha primeira anualidade do dique flotante. Neste Pleno 
declarouse a Zapatero persoa non grata porque estivo seis meses presidindo a Unión Europea e non 
fixo nada. 
Engade que os reproches non son nada produtivos, pero foi o Partido Popular o que puxo enriba da 
mesa o tema do dique flotante e pide que cumpra co prometido. O veto é igual a paro e levantar o 
veto é dar opción para poder negociar traballo, permitiría facer os floteis,  o dique e facer unha 
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prospección mundial de busca de traballo.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di, respecto do punto 1º, que é unha condena a este escrito concreto e non é unha condena ao 
goberno municipal. Di que é unha cuestión de valentía saber condenar ao propio partido político 
cando se está equivocando.

Remata o debate a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa, que anuncia a 
abstención do seu grupo, xa que non van condenar a actitude do Partido Popular porque consideran 
que non é o culpable, que todos queren carga de traballo para a comarca e engade que ela non ten 
fe no señor Feijoo, senón confianza.

Sometido o asunto emendado a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a 
favor (5 do grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 6 abstencións do 
grupo do PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Condenar rotundamente a actitude do Partido Popular e dos seus representantes nos 
Gobernos de España e Galicia en todo o referido á construcción do dique flotante para os 
estaleiros da Ría de Ferrol.

2. Cumprimento da proposición non de lei aprobada por unanimidade do Parlamento de 
Galiza 29 de Febreiro de 2012,  “sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno 
galego en relación coa volta á construción naval civil  nos estaleiros públicos da ría de 
Ferrol e co fomento do sector naval de Galicia” e, en concreto:

2.1. A proceder de inmediato a: 

a.  Presentar  no  Parlamento  Galego,  no  prazo  dun  mes,  o  proxecto  de  Centro  de 
Reparacións Navais na ría de Ferrol, comprometido polo Presidente da Xunta no coñecido 
como "contrato con Ferrol". 

b. Dar cumprimento efectivo á Lei 4/2010, de 23 de xuño, de fomento do sector naval de 
Galicia,  nomeadamente  do  seu  artigo  4;  para  o  cal  deberá  presentar  no  Parlamento 
Galego, no prazo dun mes, unha proposta concreta. 

c. O Parlamento galego insta ao Goberno galego  

2.2. A demandar do goberno español: 

a.  O inicio inmediato de negociacións na UE para  conseguir  o levantamento do veto á 
construción naval civil nos estaleiros públicos da ría de Ferrol. 

b. A construír un dique flotante, a realizar por Navantia Ferrol-Fene. 

c. A presentación, no prazo dun mes, do Plan industrial comprometido pola Sepi, desde o 
ano 2004, para os estaleiros de Navantia Ferrol-Fene. 

d.  A  desenvolver  unha  intensa  actividade  comercial  que  incida  na  promoción  das 
capacidades  e  competitividade  de  Navantia  e  sinaladamente  dos  estaleiros  da  Ría  de 
Ferrol, buscando a captación de contratos que xeren carga de traballo. 

e.  Que  manteña  unha  interlocución  activa  coa  representación  das  traballadoras  e 
traballadores dos estaleiros da Ría de Ferrol, para os facer partícipes das decisión que se 
tomen nos estaleiros e garantir o mantemento dos estaleiros no sector público”.

3. Dar traslado do presente acordo aos Comités de Empresa de Navantia Fene e Navantia 
Ferrol,  ao Presidente da Xunta de Galicia, ao Presidente de Navantia e aos grupos con 
representación política no Parlamento de Galicia.
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8. Mocións

O grupo do BNG presenta a seguinte moción:

“Manuel Polo Gundín, portavoz do BNG no concello de Fene, ao abeiro da lexislación vixente , 
presento a seguinte moción urxente;

A  lexislación  actual  confire  á  oposición  un  papel  de  control  e  fiscalización  do  goberno,  esta 
competencia pode exercerse de varios xeitos. O GM do BNG ao amparo do marco xurídico vixente 
fomos utilizando todas as medidas ao noso alcance sen obter a información solicitada. No mes de 
decembro pasado o GM do BNG,  realizou por escrito  unha serie de preguntas relativas á facturación 
de diversas empresas. Con posterioridade, o 10 de xaneiro no Pleno ordinario, reproducimos a través 
do portavoz do grupo,  de xeito oral  parte das preguntas e tamén se interrogou ao goberno de 
porque non se tiña dado resposta ás mesmas. A día de hoxe o Goberno municipal non contestou a 
ningunha destas preguntas. Como queira que todos os concelleiros e concelleiras temos dereito a 
recibir información e a avaliar a xestión do goberno é polo que o GM do BNG somete á consideración 
do Pleno a inclusión na orde do día do vindeiro Pleno ordinario o seguinte  asunto para o seu debate:

Comparecencia ante o Pleno da concelleira de cultura e deportes, Rocío Bértoa para que explique as 
cuestións relativas á xestión da súa área e en concreto aos traballos realizados por varias empresas 
e a súa facturación durante o ano 2012.”

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, xustifica a urxencia en que ten 
solicitada distinta información ao goberno municipal tanto por escrito como no Pleno e non se deu 
resposta, polo que pretenden pedir unha comparecencia para o vindeiro Pleno.

Seguidamente fai uso da palabra o alcalde que di que non é consciente de que teñan nada pendente 
de contestar, que sabe que pediron examinar unha documentación e a viron no terceiro andar.

O concelleiro don Manuel Polo Gundín di que presentaron un escrito por rexistro con oito ou dez 
preguntas o 21 de decembro, que preguntou no pleno de xaneiro por que non se contestaban e 
segue sen haber resposta, motivo polo que presentan esta moción.

O alcalde pensa que está en prazo para contestar por escrito e dille  que se quere ir  buscar as 
preguntas se lle contestarán agora mesmo.

O concelleiro don Manuel Polo Gundín di que iso xa o fixo dúas veces, na terceira que o faga a señora 
concelleira e que responda ao que lle preguntaron.

O voceiro  do  grupo  municipal  socialista,  don Iván  Puentes  Rivera,  di  que vai  votar  a  favor  da 
urxencia por unha cuestión de transparencia.

A voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, di que votará a favor e que lle 
gustaría ver a documentación.

A voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que votarán a favor e dille 
ao voceiro do BNG que cando preguntou por unhas facturas, ela non era coñecedora dese escrito, 
pero que se quere lle contesta agora mesmo.

O concelleiro don Manuel Polo Gundín di que se se aclara no Pleno, mellor.

A  concelleira  dona Rocío  Aurora  Bértoa Puente  di  que lle  gustaría  contestar  hoxe  porque  facer 
insinuacións sobre una persoa é grave e que ela non  viviu na oposición co hoxe alcalde unha 
oposición  así,  xa  que  demais  de  ler  este  escrito,  tamén  leu  a  nova  do  xornal  que  viu  todo o 
mundo,considerando que para publicar o que se publicou hai que ter unha base e, por unha pregunta 
que non se lle contestou, non é motivo para insinuar nada coa que está caendo. Roga ao voceiro do 
BNG que lle deixe contestar hoxe ás preguntas.

O concelleiro don Manuel Polo Gundín di que hoxe ela non o vai ter preparado.

A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que si que pode, que ao mellor é que o voceiro 
estase trabucando.
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Engade que a insinuación está nos xornais e o que lle preocupa é que máis dalgún concelleiro do 
BNG que están sentados hoxe aquí, se sumen a estas insinuacións.

O concelleiro don Manuel Polo Gundín di que son afirmacións non insinuacións.

A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que cando teñan tan claras esas afirmacións deben 
ir á rúa Coruña, ao xulgado, porque un político corrupto non pode exercer un cargo público.

O alcalde fai uso da palabra para dicir que non se vai ocultar nada, que se queren poden facer no 
punto de rogos e preguntas ditas preguntas pero, facer unhas afirmacións nos xornais sen antes oír 
á parte, chámase condena pública.

 O concelleiro don Manuel Polo Gundín di que a iso se lle chama ler unha acta dunha Xunta de 
Goberno Local que di o que di. 

O alcalde replícalle ao voceiro que elnon ten esa información, senón non a pediría. 

O concelleiro don Manuel Polo Gundín di que recibiu copia das actas da Xuntas de Goberno Local hai 
uns días e comprobou que o que lle parecía era certo e por iso piden a comparecencia da concelleira 
para que dea explicacións. 

O alcalde di que por iso fai esas insinuacións nos xornais e o concelleiro don Manuel Polo Gundín di 
que non insinúa  nada,  afirma o que se  dixo  na  Xunta  de  Goberno Local,  que hai  facturas  con 
informes desfavorables e con efetos suspensivos.

Sometida a urxencia do asunto a votación foi aprobada pola unanimidade dos concelleiros, 
quedando o asunto incluído na orde do día.

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que dá lectura da 
moción e di que vai reiterar o escrito mañá mesmo para que a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa 
Puente teña constancia da relación de preguntas ás que se fai  referencia. Di que o BNG non fai 
insinuacións, que afirman, que insinuacións as fixo o Partido Popular no Pleno de xullo en relación a 
isto, cando este grupo municipal se ergueu e marchou daquela sesión ao afirmarse que o BNG nunca 
contratara ningunha empresa para o servizo de mantemento e limpeza e que non utilizara nunca un 
sistema de contratación legal para a contratación do programa Verán máis Alá, o que cualifica de 
mentira. Di que se poden equivocar e que si é así retificarán, pero que queren unha explicación 
concreta respecto do tema e por iso queren que vaia así, na orde do día do seguinte Pleno.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, di que a finalidade do Pleno é o 
control ao goberno, que durante o seu goberno tiveron varias comparecencias e iso lle parece un 
exercicio de transparencia e responsabilidade importante e anuncia o seu voto favorable.

A voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, solicita a documentación á que se 
refire a moción co obxecto de poder participar no debate e anuncia o seu voto favorable.

A voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que o voceiro do grupo 
municipal do BNG na sesión anterior lle fixo unha pregunta e que ela respondeu que lle contestaría 
por escrito, estando todavía en prazo para contestar. Respecto do escrito do que se fala agora di que 
non ten coñecemento del.

Sometido o asunto a votación, foi aprobado pola unanimidade dos concelleiros.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Incluír na orde do día do vindeiro Pleno ordinario o seguinte asunto para o seu debate:

Comparecencia ante o Pleno da concelleira de Cultura e Deportes, Rocío Bértoa para que 
explique  as  cuestións  relativas  á  xestión  da  súa  Área  e  en  concreto  aos  traballos 
realizados por varias empresas e a súa facturación durante o ano 2012.
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9. Rogos e preguntas

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, fai os seguintes rogos e preguntas:

− En  relación  cos  carteis  en  castelán  da  Cabalgata  de Reis  pregunta,  ¿saben algo  máis?. 
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que se remite á acta do Pleno de 
xaneiro.

− No Pleno pasado solicitouse que viñera a esta sesión a aprobación do regulamento de uso do 
campo dos Pinares e pregunta por que non veu.
 Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que se levou ao Pleno de xaneiro e 
se  levará á  Comisión de febreiro  ou non,  porque queda pouco tempo e  falta  o  informe 
xurídico.

− En relación co Rexistro Municipal de Entidades hai unha proposta presentada no Rexistro e 
non se levou á Comisión Informativa e tampouco se trouxo ao Pleno e quere saber por que e 
cando hai previsión de traelo ao Pleno.
 Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente  que o escrito entrou o día 25, 
venres, chegou aos servizos xurídicos o día 28, luns, e a Comisión de Cultura é o día 1, 
venres, polo que, tendo en conta que a Comisión se convoca o día 30, non deu tempo a 
miralo, xa que sobre estas alegacións hai que emitir novo informe xurídico. Di que tentará 
que vaia a Comisión de febreiro. 

− En relación co subministro de auga da rúa Barallobre resolveuse que son os veciños os que 
teñen que pagar as válvulas e detectaron que hai veciños que levan co enganche solicitado 
dende hai tempo e que non lle consta a Aquagest polo que pregunta, ¿coñece o goberno 
municipal que se lles está pedindo de novo aos veciños que soliciten o enganche e o malestar 
destes por ter que pagar as válvulas e que pensan facer ao respecto?. 
O  concelleiro  don  Alejandro  Dopico  Rodríguez  di  que  non  lle  consta  que  haxa  novas 
solicitudes dos veciños e o pagamento polos veciños dependerá do que diga o prego de 
condicións económicas do contrato.

− ¿Hai  estimación  para  o  prazo  de  finalización  da  obra  que  se  está  a  facer  na  Avenida 
Naturais?. O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez di que a autorización de Fomento 
para ir pola beiravía está a chegar e logo haberá que modificar o proxecto.

− En relación coas obras de arranxo de camiños roga que, en xeral, se arranxen os camiños 
municipais,  e pregunta ¿estase a levar unha labor de vixilancia exhaustiva das obras de 
reposición?.
 Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que si se está enriba das 
obras para que cumpran cos proxectos.  Respecto  das fochas di  que con tanta auga,  os 
remendos son os primeiros en levantarse, que se está esperando a que veña o bo tempo 
para poder comezar porque traballar co chan mollado é unha tontería.

− ¿Coñecen o proxecto de reparación  da estrada da Armada entre Maniños e Limodre?, ¿vaise 
asfaltar diretamente sobre o firme existente ou primeiro vaise fresar?. 
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que se vai fresar a marxe esquerda 
dirección Limodre e algunha zona máis.

− Na Comisión de Urbanismo rogaron axilizar  a ordenanza fiscal  de terrazas,  ¿hai  algunha 
previsión de aprobación?.
 O  concelleiro  don  Juan  José  Franco  Casal  responde  que  se  está  examinando  a  actual 
ordenanza por se se pode pulir pero que, en todo caso, se pode aplicar tal e como está e, 
cando se produza o resultado final, darase conta na Comisión de Facenda.

− ¿Houbo presencia permanente ou puntual de Fene en Fitur?.
 O concelleiro don Juan José Franco Casal contesta que a presenza en Fitur foi a través de 
Turgalicia, que Fene estivo no stand de Galicia a custe cero pero non ten datos respecto dos 
visitantes.

− Respecto do informe que se remitiu á Deputación sobre a paga extra de Nadal, pregunta, 
¿avanzouse algo ao respecto?, ¿hai algunha previsión?. 
O concelleiro  don Alejandro  Dopico  Rodríguez  di  que está  a  traballar  coa Concellería  de 
Facenda ao respecto e di que hai vontade de compensala.

− Roga que se atendan as queixas dos veciños de Maniños polo estado dos colectores e que se 
solucione o cambio na colocación doutro no cruce da estrada da Armada, preto da escola 
infantil, que dificulta a visión á circulación.

− En relación coa construción da segunda escola infantil, ¿hai algunha novidade respecto dos 
prazos e a previsión para a construción así como a ubicación daquela?, ¿séguese a manter o 
dito na reunión coa conselleira de que non será compartida co concello de Neda? 
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Responde o alcalde dicindo, respecto da visita da conselleira de Benestar, que o único que se 
suxeriu  por  parte  do  BNG foi  que  conseguíramos  o  informe que fixeron os  técnicos  do 
Consorcio para ver a solución máis viable e anuncia que reiterará a solicitude. 
Prosegue dicindo que, con posterioridade á visita da conselleira, chamou o alcalde de Neda 
para ver se existía a posibilidade de conveniar a escola porque nun principio dixo que tiña o 
problema solucionado a través dunha escola privada á que se lle ían ceder locais municipais e 
iso parece que tivo atrancos porque Patrimonio non deixa instalar a escola municipal alí, polo 
que chamou para estudar, de novo, a posibilidade de conveniar, posibilidade da que xa se 
falou no Pleno e nalgunha Comisión e de momento está aí, preferindo, en todo caso, que a 
escola estea chea.

− Respecto do anuncio feito polo concelleiro de Medio Ambiente da obra do río Cádavo en 
Perlío, di que leron o anuncio dunha nova canalización do río, solución que non comparten 
para nada, xa que pensa que o mellor é que o río aflore á superficie e pregunta ¿cando se vai 
facer e se hai algunha posibilidade de que o Concello propoña outra solución?, xa que hai un 
proxecto de hai uns anos polo mesmo importe coa outra solución. 
Responde o alcalde que se trata de abrir un canal por debaixo da rúa para que teña cabida 
toda a auga que trae o río. 
Dille ao voceiro que o que propón tratouse na Xunta de Voceiros, á que non asistiron, e que o 
que agora se propón é unha solución inmediata coa que por freo ás inundacións, mentres 
que o proxecto do que fala non é viable porque pasa o río por debaixo do muíño e non é o 
máis  axeitado nin  o máis  razoable,  ademais de  que  a desviación  do  río  por  detrás  das 
vivendas conleva expropiacións. 
O concelleiro don Iván Puentes Rivera di que o proxecto do que fala é de 200.000 euros, un 
proxecto  distinto,  respostando  o  alcalde  que  se  pode  ver,  pero  non  o  ve  factible  como 
solución inmediata.

− En  relación  coa  visita  do  Conselleiro  de  Infraestruturas  di  que  este  comprometeuse  a 
financiar a auga a Magalofes, pero queda pendente o abastecemento a San Marcos e á parte 
alta de Sillobre, obras que o concello xa tiña negociado de forma que se aportars un 20 ou 
25% do proxecto de Magalofes e a Xunta de Galicia faría de balde o saneamento doutras 
dúas zonas. Vendo que agora non hai tal compromiso, pregunta se sabe algo máis disto e 
roga  que  o  goberno  municipal  insista  co  conselleiro  en  que  son  necesarias  as  obras. 
Responde o alcalde que se a auga non chega a Magalofes non pode chegar a San Marcos, 
que o orzamento terá que ir en varias anualidades e é algo que terán que concretar e tamén 
o  xeito  de  adquirir  os  terreos  pendentes  para  poder  facer  a  obra.  Di  que  o  tema  dos 
sumidoiros haberá que tratalo aparte.

− Roga que se constitúa o xurado de comparsas e que sexa equilibrado política e tecnicamente. 
Resposta o alcalde que pensa que o xurado xa tería que ter sido notificado. 
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que sempre estivo formado polo presidente 
da Comisión Informativa e un membro de cada partido político.

− Roga que se poña en marcha canto antes o ascensor da Xunqueira. 
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que está pendente dunha liña de 
Telefónica, cuxa alta xa está feita, que xa se asinou o contrato coa empresa de mantemento 
do ascensor e hai uns pequenos fallos que están a solucionar e informar, xa que aínda está 
en garantía.

− Roga que se atenda a petición das distintas directivas dos colexios.
− Roga que se amañe a explanada na que estivo instalado o circo na zona do Tarrío e que se 

controlen este tipo de actuacións.
 Responde o alcalde que lle requirirán aos propietarios xa que é privado.

− Roga que se retiren unhas latas de aceites de vehículos que hai na rúa Santiago.
− Roga que se teña unha maior comunicación coas directivas dos colexios.
− Roga que se continúe e se axilice a colocación de colectores coa tapa cara a beirarrúa. 

Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que xa se deu a orde de 
dar a volta a todos.

− Roga que se arranxen os ríos de lavar. Responde o alcalde que na medida no que sexa 
posible se fará, xa que son moitos e a maioría non se utilizan.

− Roga que se arranxen os micrófonos do salón de Plenos.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, fai os seguintes rogos e preguntas:

− En relación aos camiños, roga que se atendan as queixas veciñais que hai na rúa Travesa, 
Mundín e na estrada da Armada. Di que o que non pode ser é poñer valados sorpresa e 
cortes da rúa de súpeto, que hai que sinalizar as obras e hai que facelo con control.
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− Roga que se arranxe o camiño Vello en Barallobre.
− Reitera a queixa das acometidas de auga que se solicitan, sen que Aquagest dea ningunha 

orientación de cando se van facer, cando antes se facía con axilidade.
− En relación co servizo da auga, dende a ponte do río Baa a Mugardos, hai pouca presión de 

auga polo que roga que se revise.
− En relación co informe que lles pasaron sobre os asolagamentos que se produciron en Perlío, 

sorpréndelle que o persoal de Protección Civil do Concello non estivese no operativo, polo 
que pregunta o porqué.
 O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez di que un dos traballadores estaba de permiso 
e o outro estaba traballando.

− Roga que se amañen as beirarrúas de Maniños e Tarrío nas que as losetas bailan.
− Roga  que  se  arranxe  a  varanda  da  vía  do  tren  de Barallobre  no  cruce  coa  estrada de 

Santiago.
− Respecto do seguimento das obras non municipais en San Valentín, estase a facer unha obra 

importante en relación coa EDAR e di que aquela zona esta pouco segura, polo que roga que 
se vixile esa actuación.

− En relación coa visita do conselleiro di que lle fixeron varias preguntas e consultas pero que 
se lles quedou unha sen facer unha respecto da cesión da vía central do Polígono que ten 
varias  deficiencias  e  pensa  que  debía  ser  a  Xunta  de  Galicia  quen  se  ocupase  do  seu 
mantemento.
Responde o alcalde dicindo que na visita do conselleiro falouse da cesión da rotonda do 
polígono e de que Fene se fixera cargo da rúa Ares Feal.

− ¿Coñecen a existencia dalgún borrador de regulamento que rebaixe de novo os salarios dos 
empregados públicos? Responde o alcalde que non.

A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e 
preguntas:

− Súmase ao rogo dos lavadoiros. Responde o alcalde que di que se tentará arranxalos.
− ¿Fíxose algo co tema dos cans ao lado do colexio Centieiras?.

Contesta  o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que hai  previsión de 
levantar un muro pero antes hai outras prioridades.

− ¿Fíxose algunha nova actuación de electricidade na praza Verde?
 Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que xa se informou na Comisión de 
Urbanismo do problema que hai alí e di que pasou o persoal do Concello.

− ¿Cal foi o custe do entroido?
 Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que aínda non pode dar os custes 
porque hai cousas pendentes de pechar.

− ¿Van participar todos os colexios nas actividades do día de Rosalía?
 Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que todos os centros escolares 
acudiron á reunión menos os representantes do IES de Barallobre e os representantes de 
Centieiras,  quen  a  chamaron  por  teléfono  para  dicirlle  que  se  adherían  ao  programa, 
restando só o instituto, co que falarán.

− En relación co circo que estivo en Centieiras, roga que se tomen medidas, como esixir unha 
fianza.
 Responde o alcalde que foi instalado nunha propiedade privada.

− Na reunión do Comité de Seguridade e Saúde pediu que se lle dera unha copia do contrato 
con Fremap e aínda non a ten, polo que roga que se lle entregue.
 Contesta o alcalde que lle darán axiña copia do contrato.

− Na reunión do Comité de Seguridade e Saúde  falouse das equipacións de traballo e díxose 
que se ía facer unha entrevista cos traballadores da empresa Aníbal Soto, pregunta se se 
fixo.
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que falou co responsable 
da empresa, déuselle roupa axeitada e agora terá que esixirlle que a poñan.

− ¿Hai algún avance respecto do Consello Escolar?
A concelleira dona Juana Barro Couto di que se demorou como consecuencia do cambio da 
directiva no IES, íase convocar esta semana pero como  están coas subvencións, farase para 
finais de mes.

− Na zona do Belelle hai un tramo cunha focha moi grande, a cal o concelleiro de Sevizos dixo 
que se ía arranxar antes de xullo, roga que se amañe porque todavía segue alí.
 Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que pasa moito por alí e 
non se dá conta dela.
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− ¿Vaise arranxar o camiño de Orra?
 O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que hai previsión de o arranxar.

− ¿Vaise reparar o camiño do Ortel?
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras que xa se falou coa empresa que 
fixo a obra para que o arranxe, pero está esperando a que a meteoroloxía mellore.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 21:07 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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