
Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C.I.
F.: 
P-
150
360
0-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 06.10.2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 07.07.2016

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.08 h do
07.07.2016,  baixo  a  presidencia  do  alcalde  Juventino  José  Trigo  Rey,  reúnese,  en  primeira
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria convocada para hoxe.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Bértoa Puente (quen se ausenta durante o punto 9 da
orde do día), Juan José Franco Casal, Juana Barro Couto, José Andrés Serantes Painceiras, Alejandro
Jorge Gutiérrez Sánchez, Ana María Novo Picos, Alejandra Permuy Meizoso, Justo Martínez Ardá,
María  Manuela  Aguilar  Prieto,  Antón Lois Noceda Carballo,  Joaquín  Julián Ayala  Garrido,  Amalia
García Balado,  Xoán Manuel  Rodríguez Bastida,  César Daniel  Castro García e María del Carmen
Martínez Rodríguez.

Secretaria:

Estefanía Manteiga Lamas

Interventora: 

Iria Luisa Díaz Gavela

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido segundo
o artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, do 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 07.04.2016, 05.05.2016, 30.05.2016 e
02.06.2016

Ao non presentar ningunha obxección, decláranse aprobadas as actas das sesións do 07.04.2016, do
05.05.2016, do 30.05.2016 e do 02.06.2016.

2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o número 584/2016 á 711/2016

Os concelleiros danse por informados.

3. Aprobación, se procede, do expediente de rectificación dun erro material no expediente
recoñecemento  extraxudicial  de  crédito  núm.  1/2016  aprobado  no  punto  7  do  Pleno
ordinario do 05.05.2016

Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na sesión
ordinaria da Comisión Informativa de Dinamización Económica do 27.06.2016 por unanimidade:

“PROPOSTA DA ALCALDIA

Logo de ver o acordo do Pleno do Concello de data 05.05.2016, no que entre outros puntos,
no  seu  7.-  adoptou  o  acordo  de  aprobación,  se  procede,  do  expediente  de  recoñecemento
extraxudicial de crédito núm 1/2016, onde está incluida a aprobación dunha factura do proveedor
ELECTRICIDAD PERMUY, S.L. polo importe total de 4477,79€.

Logo de ter comprobado a existencia dun erro material  no importe total da citada factura.

En base á documentación obrante no expediente, o informe asinado o 08/06/16 pola funcionaria
adscrita ó servizo e tendo en conta o disposto no artigo 105.2 - redactado por Ley 4/1999, 13 enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 14 enero), no que se recolle “2.  Las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, esta
Alcaldía eleva á Pleno do Concello a seguinte proposta de acordo:

1º.- Proceder a rectificar-lo acordo tomado polo  Pleno do Concello en data 05.05.2016, onde dí:

“3º.- A conseguinte aprobación e ordenación do seu pagamento, da relación de gastos con cargo ás
aplicacións orzamentarias de aplicación e segundo o detalle que se adxunta a continuación:

Nº  de
Entrada

Nº  de
docume
nto

Importe
Total

Tercero Nombre Texto explicativo Aplicación
Pptaria

(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)
(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)
F/2015/
1422

AA1500
00059

4477,79 B15677024 ELECTRICIDAD
PERMUY, S.L.

INSTALACION
ALUMEADO  PUBLICO
EN SILLORE

165
60900

(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)
(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)

  “
Debe dicir:

“3º.- A conseguinte aprobación e ordenación do seu pagamento, da relación de gastos con cargo ás
aplicacións orzamentarias de aplicación e segundo o detalle que se adxunta a continuación:

Nº  de
Entrada

Nº  de
docume
nto

Importe
Total

Tercero Nombre Texto explicativo Aplicación
Pptaria

(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)
(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)
F/2015/
1422

AA1500
00059

4477,61 B15677024 ELECTRICIDAD
PERMUY, S.L.

INSTALACION
ALUMEADO  PUBLICO
EN SILLORE

165
60900

(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)
(…………) (………..) (…………) (………..) (…………) (……………………………….) (………..)

“
Fene, 13 de xuño de 2016
O alcalde,
Asdo. Juventino Trigo Rey”

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

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1º.- Proceder a rectificar-lo acordo tomado polo  Pleno do Concello en data 05.05.2016,
onde dí:

“3º.- A conseguinte aprobación e ordenación do seu pagamento, da relación de gastos con
cargo ás aplicacións orzamentarias de aplicación e segundo o detalle que se adxunta a
continuación:

Nº  de
Entrada

Nº  de
docum
ento

Importe
Total

Tercero Nombre Texto
explicativo

Aplicación
Pptaria

(………
…)

(……….
.) 

(…………
)

(………..) (…………) (…………………
…………….) 

(………..)

(………
…)

(……….
.) 

(…………
)

(………..) (…………) (…………………
…………….) 

(………..)
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F/2015
/1422

AA150
000059

4477,79 B156770
24

ELECTRICIDAD
PERMUY, S.L.

INSTALACION
ALUMEADO
PUBLICO  EN
SILLORE

165
60900

(………
…)

(……….
.) 

(…………
)

(………..) (…………) (…………………
…………….) 

(………..)

(………
…)

(……….
.) 

(…………
)

(………..) (…………) (…………………
…………….) 

(………..)

  ”
Debe dicir:

“3º.- A conseguinte aprobación e ordenación do seu pagamento, da relación de gastos con
cargo ás aplicacións orzamentarias de aplicación e segundo o detalle que se adxunta a
continuación:

Nº  de
Entrada

Nº  de
docum
ento

Importe
Total

Terc
ero

Nombre Texto explicativo Aplicación
Pptaria

(………
…)

(……….
.) 

(…………) (……
…..) 

(…………) (……………………
………….) 

(………..)

(………
…)

(……….
.) 

(…………) (……
…..) 

(…………) (……………………
………….) 

(………..)

F/2015
/1422

AA150
000059

4477,61 B15
677
024

ELECTRICIDAD
PERMUY, S.L.

INSTALACION
ALUMEADO
PUBLICO  EN
SILLORE

165
60900

(………
…)

(……….
.) 

(…………) (……
…..) 

(…………) (……………………
………….) 

(………..)

(………
…)

(……….
.) 

(…………) (……
…..) 

(…………) (……………………
………….) 

(………..)

4. Aprobación, se procede, do expediente de revisión de oficio das Resolucións da alcaldía
núm. 1242/2013 e 229/2016

Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na sesión
ordinaria da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do 29.06.2016 por 4 votos a favor
(2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene) e
3 abstencións do grupo municipal do PP:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

O 04.03.2013 mediante resolución de alcaldía núm. 245/2013 acordouse o pase de xxxxxxxxxxx,
policía local deste concello, á situación administrativa de segunda actividade pola diminución das
condicións psicofísicas para o desempeño da función policial. Así mesmo, acordouse que as funcións
a desempeñar  a  partir  da dita  situación administrativa serían de tipo administrativo de apoio á
actividade policial ou relacionadas con esta, sen que tales funcións implicaran actuacións policiais
operativas.

O 27.09.2013 Xxxx solicita que se lle autorice a realizar as súas funcións sen necesidade de levar o
uniforme regulamentario.

O 07.11.2013 mediante resolución de alcaldía núm. 1242/2013 denegóuselle a súa solicitude por
estar o funcionario incluído no corpo da Policía local deste concello, tendo encomendadas funcións de
tipo administrativo de apoio á actividade policial ou relacionadas con esta.

O 20.11.2013 xxxxxxxxxxxxxxx presenta recurso de reposición contra a resolución de alcaldía núm.
1242/2013.
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O 01.03.2016 mediante resolución de alcaldía núm. 229/2016, e de conformidade co artigo 6.2 do
Decreto 60/2010, de 8 de abril, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación
de policías locais, en materia de uniformidade, acreditación e medios técnicos, estímase o recurso de
reposición  interposto  polo  policía  local  xxxxxxxxxxxx  de  xeito  que  se  lle  autoriza  a  prestar  as
funcións que ten encomendadas sen necesidade de levar o uniforme regulamentario.

O 08.03.2016 xxxxxxxxxxxx, oficial xefe da policía local do Concello de Fene, presenta un escrito
onde ponde manifesto que o artigo 6.2 do decreto 60/2010 foi declarado nulo polo Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, sentencia 420/2012 do 26.04.2012, que sinala que o órgano competente para
autorizar a dispensa de levar o uniforme regulamentario é o Delegado do Goberno conforme ós
artigos 41.3 e 52.3 da Lei Orgánica 2/1986 de forzas e corpos de seguridade do Estado.

O 26.04.2016 emite informe o técnico de administración xeral no que di:

“PRIMEIRO.- O 01.03.2016 mediante resolución de alcaldía núm. 229/2016 estimouse o recurso de
reposición interposto polo policía local xxxxxxxxxxxxxxx de xeito que se lle autorizou a prestar as
funcións que ten encomendadas sen necesidade de levar o uniforme regulamentario.

A dita autorización realizouse en base ó disposto polo artigo 6.2 do Decreto 60/2010, de 8 de abril,
polo que se desenvolve a Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locais, en materia
de uniformidade, acreditación e medios técnicos, que atribúe expresamente ó alcalde a competencia
para autorizar que determinados servizos se presten sen o uniforme regulamentario.

Non obstante, tal e como sinala o oficial xefe da policía local no seu escrito de alegacións, o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia na sentencia 420/2012 do 26.04.2012 declarou nulo o artigo 6.2 do
decreto 60/2010, quedando sen vixencia unha vez publicada a dita sentencia no Diario Oficial de
Galicia.

Non se localiza a publicación no Diario Oficial de Galicia pero, en calquera caso, o Tribunal Superior
de Xustiza  de  Galicia  pon de manifesto  a  existencia  de  dúas  normativas,  unha  estatal  e  outra
autonómica,  que regulan  de distinta forma a competencia para autorizar  a  dispensa do uso  do
uniforme regulamentario por parte da policía local, de xeito que o artigo 6.2 do decreto autonómico
60/2010 invade o ámbito competencial obxectivo e funcional establecido na Lei Orgánica 2/1986 de
forzas  e corpos de seguridade do Estado,  infrinxindo tamén o principio de  xerarquía  normativa
tutelado polo artigo 9.3 da Constitución Española, e que, polo tanto, resulta de aplicación a Lei
Orgánica 2/1986 de forzas e corpos de seguridade do Estado e non o decreto autonómico, sendo o
órgano competente para autorizar a dispensa de levar o uniforme regulamentario o Delegado do
Goberno conforme os artigos 41.3 e 52.3 da dita Lei Orgánica.

Polo tanto, tanto a resolución de alcaldía núm. 1242/2013 -pola que se denegou a dispensa do uso
do uniforme regulamentario- como a resolución de alcaldía núm. 229/2016 -pola que se autorizou a
prestación de servizos sen o uniforme regulamentario- incorren nun suposto de nulidade de pleno
dereito  ó  ser  ditadas  por  un  órgano  incompetente  por  razón da  materia  (artigo  62.1.b  da  Lei
30/1992), alcaldía do concello no lugar do Delegado do Goberno en Galicia.

SEGUNDO.- A Administración se encontra obrigada a revisar de oficio os actos administrativos que
incorran nun suposto de nulidade de pleno dereito. Desta maneira, o artigo 102.1 da Lei 30/1992 é
claro  ó  indicar  que  as  Administracións  públicas  “declararán  de  oficio  la  nulidad  de  los  actos
administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo,
en los supuestos previstos en el artículo 62.1”. 

No se trata dunha facultade da Administración senón dunha actuación obrigada “declararán”, como
repetidamente se manifesta polos Tribunais. 

A revisión de oficio non está suxeita a prazo. Di a normativa “en cualquier momento”. Non obstante,
iniciado o procedemento deberá ser resolto no prazo máximo de tres meses a contar desde o acordo
do seu inicio.

Os únicos límites ós que se somete a revisión de oficio son os contemplados no artigo 106 da Lei
30/1992, “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones,
por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la
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buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. Neste suposto, estímase que non concorre
ningún dos límites ó que se refire o artigo 106 da Lei 30/1992.

TERCEIRO.- Non se contempla expresamente na normativa que órgano municipal é o competente
para revisar de oficio un acto administrativo que incorre nun suposto de nulidade de pleno dereito.

Non  obstante,  unha  consolidada  doutrina  e  xurisprudencia  atribúen  a  competencia  ó  pleno  do
concello, aplicando por analoxía a competencia que expresamente se lle atribúe ó pleno ben para a
declaración  de  lesividade  dos  actos  anulables  (artigo  103.5  da  Lei  30/1992)  ou  ben  para  a
declaración de nulidade de pleno dereito dos actos ditados en vía de xestión tributaria (artigo 110.1
da Lei 7/1985)

Sirva de exemplo o ditame 25/12 do Consello Consultivo da Comunidade de Madrid “La competencia
para la revisión de oficio de actos nulos al amparo del artículo 102 de la LRJAP-PAC corresponde al
Pleno del Ayuntamiento por aplicación analógica de los artículos 110 de la LBRL (“Corresponde al
Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria…”) – y 22.2.j) de la LBRL en cuanto atribuye al Pleno la competencia
para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas, así como del artículo 103.5 de la propia
LRJAP-PAC que atribuye al Pleno de la Corporación la competencia para adoptar la declaración de
lesividad de actos anulables” (En similar sentido os ditames 180/09, de 15 de abril, 25/12, de 18 de
xaneiro, 28/12, de 18 de xaneiro, 383/12, de 27 de xuño e 464/13, de 16 de outubro).

CONCLUSIÓNS.- Tendo en conta o sinalado, infórmase favorablemente a proposta de alcaldía do
21.04.2016 pola que se propoñe ó pleno iniciar expediente de revisión de oficio das resolucións de
alcaldía núm. 1242/2013 e 229/2016 por incorrer nun suposto de nulidade de pleno dereito”.

O 05.05.2016 o pleno do Concello de Fene iniciou expediente de revisión de oficio das resolucións de
alcaldía  núm.  1242/2013  e  229/2016,  relativas  á  petición  de  xxxxxxxxxxx  de  realizar  as  súas
funcións sen necesidade de levar o uniforme regulamentario, por incorrer nun suposto de nulidade
de pleno dereito ao ser ditadas por un órgano incompetente por razón da materia, concedeu un
prazo de audiencia de 10 días hábiles a Xxxxxxxxxxxxxxxxxx aos efectos de que presentaran as
alegacións  e  documentos  que estimaran pertinentes  e  nomeouse instrutora do  procedemento  a
Alejandra Permuy Meizoso.

O 01.06.2016 a instrutora emitiu a seguinte proposta de acordo “Declarar nulas as resolucións de
alcaldía núm. 1242/2013 e 229/2016, relativas á petición de xxxxxxxxxxxxxxxxx de realizar as súas
funcións  sen  necesidade  de  levar  o  uniforme  regulamentario,  ao  ser  ditadas  por  un  órgano
incompetente por razón da materia”.

O  15.06.2016  o  Consello  Consultivo  de  Galicia  emite  o  ditame  197/16  polo  que  informa
favorablemente a proposta emitida pola instrutora.

Tendo en conta o sinalado, previo ditame da comisión informativa correspondente, propoño ó pleno
a adopción do seguinte ACORDO:

Declarar  nulas  as  resolucións  de  alcaldía  núm.  1242/2013  e  229/2016,  relativas  á  petición  de
xxxxxxxxxxxxxxx de realizar as súas funcións sen necesidade de levar o uniforme regulamentario,
ao ser ditadas por un órgano incompetente por razón da materia.

Fene, 21 de xuño de 2016
O alcalde
Juventino José Trigo Rey”

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  alcalde  que  di  que  este  asunto  xa  se  trouxo  ao  Pleno
anteriormente e agora xa se recibiron as comunicacións dos organismos competentes, polo que
procede a revisión de oficio destas dúas Resolucións.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que agora si que o seu grupo vai votar a favor. Isto foi o que lle pediu no anterior Pleno,
que se esperase a que chegase a Resolución do Consello Consultivo ao que se lle dixo que non
porque estaba todo ben,  non obstante o Consello  Consultivo advirte que a competencia  para a
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incoación do procedemento corresponde ao mesmo órgano autor dos actos, é dicir á Alcaldía e non
ao Pleno, como xa dixo naquel Pleno.
Haberá que retrotraer o procedemento para que o resolva o Delegado do Goberno e di que vese
unha neglixencia máis deste goberno por non ter deixado o asunto sobre a mesa á espera desta
Resolución.

Seguidamente toma a palabra o alcalde que di xa hai uns meses que se lle solicitou ao Delegado do
Goberno e xa hai a autorización correspondente e o que se acordou no anterior Pleno xa resultou
suficiente para adiantar tempo para non ter o expediente parado.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que lle pregunta ao alcalde que tempo adiantou se agora se vai a unha nulidade do Pleno
pasado? Di que el non vai iniciar a nulidade dese Pleno, pero está claro que o acordo de inicio deste
procedemento o ditou un órgano manifestamente incompetente que foi o Pleno e non a Alcaldía.

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

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

Declarar  nulas  as  Resolucións  de  alcaldía  núm.  1242/2013  e  229/2016,  relativas  á
petición de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de realizar as súas funcións sen necesidade de levar o
uniforme  regulamentario,  ao  ser  ditadas  por  un  órgano  incompetente  por  razón  da
materia.

5. Aprobación, se procede, do expediente de designación de xuíz/a de paz substituto/a do
Xulgado de Paz do Concello de Fene

Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na sesión
ordinaria da Comisión Informativa de Organización e Seguridade do 29.06.2016 por 4 votos a favor
(2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene) e
3 abstencións do grupo municipal do PP:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: designación de xuíz/a de paz substituto/a do Xulgado de Paz do Concello de Fene

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicou o pasado 10.03.2016 que estaba próximo a
vencer o período de catro anos polo que se designou ao xuíz de paz substituto do Xulgado de Paz de
Fene, instando ao concello a iniciar un novo expediente de elección.

Mediante Decreto da alcaldía 415/2016 iniciouse un novo expediente para a elección do cargo de xuíz
de paz suplente, abríndose un período de exposición ao público para a presentación de candidatos
que rematou o 14.05.2016 e no que se presentou 1 candidata.

Unha vez analizada a candidatura, considero non axeitada a presentada por Doris Fanny Sánchez
Matos dado que reside no Concello de Ames e os gastos de despramento poderían non ser cubertos
coas  escasas  gratificacións  que  percibiría  polas  substitucións,  ademais  de  que  non  acredita
experiencia ningunha no posto e carece de arraigamento na zona.

Por todo o que antecede, propoño ao Pleno da corporación a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Rexeitar a candidatura de Doris Fanny Sánchez Matos ao cargo de xuíza de paz substituta do
Xulgado de Paz de Fene

2.- Remitir este acordo e copia completa do expediente tramitado á Sala de Goberno do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia.

Fene, 15 de xuño de 2016
O alcalde 
Juventino José Trigo Rey”
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A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que para este expediente se presentou unha soa
persoa e considerouse que non se acredita ningunha experiencia, nin arraigo na zona, nin formación
suficiente para este cargo.

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  foi  aprobado  pola  maioría  absoluta  dos
concelleiros por 10 votos a favor (4 do grupo do BNG, 3 do grupo socialista, 2 do grupo
Somos Fene e 1 do grupo mixto, con 7 abstencións do grupo popular.

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1.-  Rexeitar  a  candidatura  de  Doris  Fanny  Sánchez  Matos  ao  cargo  de  xuíza  de  paz
substituta do Xulgado de Paz de Fene

2.- Remitir este acordo e copia completa do expediente tramitado á Sala de Goberno do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

6.  Aprobación,  se  procede,  da  proposta  de  inicio  do  procedemento  de  elección  dos
membros do Consello Escolar Municipal de Fene

Consta no  expediente  a  seguinte  Proposta da concelleira  delegada de Cultura e  Ensino  que foi
ditaminada favorablemente na sesión ordinaria da Comisión Informativa de  Dinamización Social e
Transparencia do 01.072016 por unanimidade:

“
AMALIA GARCÍA BALADO, CONCELLEIRA-DELEGADA DE CULTURA E ENSINO, logo de ver:

• Que o Regulamento do Consello Escolar Municipal (BOP do 17/04/2012 e modificacións introduci-
das publicadas no BOP do 21/06/2013) dispón:

o “O mandato dos membros do Consello é de catro anos e coincidirá co da Corporación
municipal” (Art.  5.1.)

o “O primeiro Consello que se constitúa trala entrada en vigor deste regulamento será polo
tempo que lle resta á Corporación municipal para cumprir o seu corrente mandato” (Dis-
posición adicional primeira).

o “O pleno acordará a proposta da comisión informativa, a convocatoria de elección dos re-
presentantes no Consello Escolar Municipal de Fene que requiren de elección segundo o
artigo 4 deste regulamento.
A designación de candidatos para membros do Consello Escolar Municipal de Fene será
requirida, pola Xunta Electoral (constituída de acordo co disposto no artigo 32 e seguintes
do Decreto 44/1988, do 11 de febreiro) a cada entidade, colectivo ou organismo, coa
finalidade de coordinar, en termos de tempo e forma, o procedemento.
A Xunta Electoral queda facultada para interpretar e aclarar todas as cuestións que se
susciten sobre o proceso de eleccións (quen posúe a condición de elector ou elixible,
procedemento de elección, designación ou proposta, etc.)” (Artigo 14).

• Que o Decreto 44/1988, do 11 de febreiro (DOG 11/03/1988) no seu artigo 32 dispón:
o “A organización e supervisión do procedemento de eleccións dos membros do Consello

Escolar municipal representantes dos alumnos nos concellos aos que fai referencia estará
a cargo da Xunta Electoral constituída en cada Concello, a cal estará integrada polo alcal-
de ou membro da Corporación en que delegue, un profesor, un pai e un alumno a partir
do ciclo superior de E.X.B.; designados os tres últimos por sorteo.
Respecto aos membros que deben ser elixidos segundo o disposto pola Corporación local
terase en conta o que a mesma estableza.”

Propoño a aprobación do seguinte DITAME:

Someter á consideración do Concello pleno a adopción dos seguintes acordos:
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1. Aprobar, consonte ao disposto no artigo 14 do Regulamento do Consello Escolar Municipal de
Fene, a convocatoria de elección dos representantes no Consello Escolar Municipal de Fene que
requiren de elección segundo o artigo 4 do citado regulamento.

2. Aprobar, consonte ao artigo 32 do Decreto 44/1988 do 11 de febreiro, iniciar o procedemento
para a constitución da Xunta Electoral que organice e supervise o procedemento de elección dos
membros do Consello Escolar Municipal de Fene que requiren de elección segundo o artigo 4 do
seu Regulamento.

Fene, 10 de xuño de 2016
 Asdo.- Amalia García Balado
Concelleira delegada de Cultura e Ensino”

A continuación fai uso da palabra a concelleira delegada de Cultura e Ensino, Amalia García Balado,
que trae esta proposta para iniciar a constitución e logo dunha reunión cos directores dos colexios
acordaron reunirse para o mes de setembro.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que di que xa non sabe que dicir. É unha casualidade que veña este punto ao Pleno coincidindo coa
moción do peche da escola de Sillobre e di que isto tiña que estar feito dende o inicio da lexislatura e
o Consello Escolar aínda non se constituíu. Di que o seu goberno tivo que aguantar neste Pleno
“carros  e  carretas”  por  non  convocar  o  Consello  Escolar,  cando  aínda  non  existía  ningunha
regulamentación. O seu goberno tivo que facer a regulamentación, aprobala e logo convocalo. Dille
ao actual goberno que agora xa teñen a regulamentación aprobada e só tiñan que facer este mesmo
papeliño que hoxe teñen aquí no mes de xullo ou agosto pasado e así hoxe terían xa constituído este
órgano e xa se tería realizado a súa segunda sesión no mes de maio, aproximadamente.
Terían que ter escoitado a opinión dos directores respecto do problema que hai  coa escola, dos
distintos grupos políticos e tería que vir a inspectora de Educación de Ferrol a dar a cara. Por iso,
para este problema o Consello Escolar non chega tarde, chega moi tarde. Lembra os problemas que
tivo o seu goberno por mor da escola unitaria que se ía pechar en Limodre, sobre a que mesmo
fixeron unha manifestación no mes de xuño dende o cruce ata o Concello, cando non había nin
sequera indicios de que se fose pechar a escola, pero iso foi  un xeito de dar leña e dar caña e
pregunta,  agora  que?  Deixouse  pasar  un  ano  sen  facer  nada  e  agora  veñen  contar  que  xa
empezaron, pois dalles a benvida ao mundo e a realidade, pero dilles que comezaron tarde, para
este problema chegan tarde.

A continuación fai uso da palabra a concelleira delegada de Cultura e Ensino, Amalia García Balado,
que lle di ao voceiro do grupo municipal do PP que o seu goberno tardou máis de dous anos en
constituír o Consello Escolar municipal e que non ten nada máis que engadir.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que contesta que tiñan un Consello Escolar alegal porque non existía o regulamento e o seu goberno
primeiro tivo que facer un regulamento e logo convocar as eleccións ao Consello, o mesmo que a
concelleira está a facer agora e non deixaron pasar dous anos. Conclúe dicindo que falar é libre.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  voceira  do  grupo  mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que di que lamentablemente ten que darlle a razón ao Partido Popular porque non é de
recibo que se leve máis dun ano cun novo goberno e non se teña constituído o Consello Escolar. É
lamentable que teña que unirse ao PP, por cuestións ideolóxicas obviamente, pero en calquera caso,
cando teñen razón, a teñen. 

A continuación fai uso da palabra a concelleira delegada de Cultura e Ensino, Amalia García Balado,
que lembra que o Consello Escolar só dura catro anos e aos catro anos pódese renovar.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que di que como só dura catro anos, tiña que estar constituído ao comezo da lexislatura que vai do
2015 ao 2019, por iso como xa pasou un, será de tres anos.

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

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:
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1. Aprobar, consonte ao disposto no artigo 14 do Regulamento do Consello Escolar Munici-
pal de Fene, a convocatoria de elección dos representantes no Consello Escolar Municipal
de Fene que requiren de elección segundo o artigo 4 do citado regulamento.

2. Aprobar, consonte ao artigo 32 do Decreto 44/1988 do 11 de febreiro, iniciar o procede-
mento para a constitución da Xunta Electoral que organice e supervise o procedemento de
elección dos membros do Consello Escolar Municipal de Fene que requiren de elección se-
gundo o artigo 4 do seu Regulamento.

7. Aprobación, se procede, da moción do grupos municipais do Concello de Fene para a
defensa de que continúe funcionando a unidade educativa suprimida no CEIP de Sillobre

Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na sesión
ordinaria  da Comisión Informativa de  Dinamización Social  e Transparencia  do 01.07.2016 por 4
votos a favor (1 do grupo municipal socialista, 2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal
Somos Fene) e 2 abstencións do grupo municipal do PP:

“MOCIÓN QUE PRESENTAN OS GRUPOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE FENE PARA A DEFENSA DE
QUE CONTINUE FUNCIONANDO A UNIDADE EDUCATIVA SUPRIMIDA NO CEIP DE SILLOBRE. 

De  acordo  co  previsto  no  regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das
entidades locais, os grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG, Somos Fene, PP e EU desexan someter
a pleno a seguinte moción:

Exposición de motivos:

A educación é un dos valores máis importantes dunha sociedade moderna como a nosa e ninguén
discute que canto máis inverta un país en educación máis se mellorará a calidade de vida das
persoas que vivan nel.

Que unha boa inversión en educación repercute enormemente na mellora da economía dun país é
indiscutible.  No  século  XXI  xa  ninguén  pon  en  dúbida  que  a  educación  é  un  dos  piares  do
desenvolvemento social e económico dun pobo. 

A pobreza ou riqueza dun pobo depende en gran parte da calidade da súa educación superior mais
para chegar á educación superior cómpre realizar investimentos na educación primaria. Tamén é
certo que nos primeiros anos da vida do alumnado, é dicir, na etapa infantil, estes van adquirindo o
grao de madurez e desenvolvemento axeitado para estar nas mellores condicións de aprendizaxe
cando comecen  a súa escolarización na etapa primaria. Para conseguir isto non se pode cuestionar
que o alumnado ten que recibir unha educación cunha atención personalizada e de calidade.

Por todo o anteriormente dito sería un erro maiúsculo, no que non se debe caer, baixar a calidade da
educación que reciben os nosos pequenos e pequenas, mais consideramos que isto vai ser o que a
administración educativa  conseguirá  se  segue adiante  coa intención de suprimir  unha  das dúas
unidades que conformaban ata fai ben pouco o CEIP de Sillobre. 

A administración educativa pretende coa medida adoptada (supresión dunha unidade) que se teña
unha soa unidade educativa mixta na que se atenderá a doce alumnos e alumnas de cinco niveis
educativos distintos. 

As  familias  deste  alumnado  xa  mantiveron  distintas  reunións  cos  responsables  das  institucións
educativas e amosáronlles a súa desconformidade e o seu malestar polo peche da citada unidade.
Tamén  lles  expuxeron  as  súas  inquedanzas  por  que  os  seus  fillos  e  fillas,  que  teñen  idades
comprendidas  entre  os  tres  anos  e  os  oito  anos,  compartirán  as  ensinanzas  educativas  nunha
unidade mixta. Este feito para as familias é de gran preocupación xa que nada máis hai que pensar
que na única unidade que funcionará no CEIP de Sillobre o vindeiro curso escolar se atoparán un
alumno  de 4º  nivel  do  2º  ciclo  de  educación infantil,  tres  alumnos de 5º  nivel  do 2º  ciclo  de
educación infantil, tres alumnos de 6º nivel do 2º ciclo de educación infantil, un alumno de primeiro
nivel de primaria e catro alumnos e alumnas de segundo nivel de primaria.
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Esta medida adoptada polos responsables da administración educativa parece, e se non se demostra
o contrario, a todas luces arbitraria xa que a día de hoxe non se lles deu aos pais e nais un escrito
onde se reflicta ou ben unha orden educativa ou tan sequera unha circular da xefatura territorial no
que estean establecido con rigor os indicadores que lles permiten adoitar a súa decisión de pechar
unha unidade.

Non  hai  que  irse  moi  lonxe  no  tempo  para  comprobar  que  estes  indicadores  existiron,  si  que
existiron,  pero  con  outros  responsables  educativos.  En  concreto  o  dez  de  xullo  de   2009  a
denominada naquel tempo Consellería de Educación e Ordenación Universitaria asinou un acordo,
coas  organizacións  sindicais  con  representación  no  ensino  galego,  para  determinar  de  xeito
obxectivo cales ían ser a partir dese momento os criterios que determinarían a toma da decisión de
agrupar aos alumnos de infantil e primaria aos efectos de constituír unidades.  Precisamente o punto
sexto do acordo dicía textualmente: “Poderase agrupar o alumnado de Educación Infantil e de 
Educación Primaria cando nunha mesma unidade o número sexa igual ou inferior a dez”.  Parece pois
que  no  tocante  á  calidade  educativa  deuse  un  paso  atrás,  xa  que  os  responsables  actuais  da
administración educativa pechan a unidade do CEIP de Sillobre con doce alumnos e alumnas cando
de suceder insto en 2009 aínda estaría aberta.

Non deixa de ser paradóxico que no preámbulo da actual lei educativa, a LOMCE, di: “O alumnado é
o centro e a razón de ser da educación”. Pois resulta que o alumnado escolarizado no CEIP de
Sillobre parece non é a razón de ser das autoridades educativas que nos han tocado, xa que para
estes a razón de ser e o aforro económico puro e duro. Ademais no seguinte parágrafo o preámbulo
citado segue dicindo que “... todos e cada un dos alumnos e alumnas serán obxecto dunha atención,
na busca de desenvolvemento do talento...”.  Co alumnado do CEIP de Sillobre esta atención vai
perder calidade xa que a docente da unidade mixta resultante coa supresión dunha unidade terá moi
difícil, por non dicir imposible, poder atender a diversidade dos doce alumnos e alumnas.

Abondando, a LOMCE no seu artigo único: “Modificación da lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de
educación. Se modifica nos seguintes termos: “Uno. Se modifica a redacción dos parágrafos b), k) e
l)...” e no parágrafo b) di: “A equidade, que garante a igualdade de oportunidades para o pleno
desenvolvemento da personalidade a través da educación”. Pois ben, somos da opinión de que esta
igualdade de oportunidades estará alterada para o alumnado do CEIP de Sillobre. Chegados ao punto
cuarto da LOMCE di: “Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos
alumnos  e  alumnas...”.  Isto  será  cando  menos  unha  utopía  no  CEIP  de  Sillobre  cun  grupo  de
alumnado que aglutina tanta diversidade nas idades. 

Vemos pois como as prescricións lexislativas se vulneran polos mesmos que deberían ser os que
velaran polo seu cumprimento.  

Se os autoridades responsables educativas queren previr o fracaso escolar entendemos que non o
van conseguir  agrupando cinco niveis educativos nunha mesma aula. E manifestamos que unha
educación de calidade nas primeiras idades é fundamental  para un mellor desenvolvemento das
capacidades dos futuros xóvenes.

Por todo o exposto, os grupos municipais propñen a este pleno para a súa aprobación os seguintes
acordos:

1. Reivindicar o dereito do alumnado do CEIP de Sillobre a recibir no vindeiro curso
escolar 2016/2017 unha educación de calidade cunha atención e personalización nas mesmas
condicións nas que a recibían ata este curso escolar e polo tanto en similares condicións ao
alumnado que está escolarizado nos restantes centros educativos do concello.

2. Instar  á  xefatura  territorial  da  consellería  de  cultura,  educación  e  ordenación
universitaria a que a unidade suprimida do CEIP de Sillobre volva a ser habilitada para que
continúe funcionando durante o vindeiro curso escolar 2016/2017 

Fene a 1 de xullo de 2016”.

Por unanimidade dos grupos municipais introdúcese unha emenda ao ditame de tal forma que queda
incorporado un 3º apartado que di:
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3. Dar traslado do presente acordo ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, ao Presidente da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios do Parlamento
galego.

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

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1. Reivindicar o dereito do alumnado do CEIP de Sillobre a recibir no vindeiro curso escolar
2016/2017 unha educación de calidade cunha atención e personalización nas  mesmas
condicións nas que a recibían ata este curso escolar e polo tanto en similares condicións
ao alumnado que está escolarizado nos restantes centros educativos do concello.

2.  Instar  á  xefatura  territorial  da  consellería  de  cultura,  educación  e  ordenación
universitaria a que a unidade suprimida do CEIP de Sillobre volva a ser habilitada para que
continúe funcionando durante o vindeiro curso escolar 2016/2017 .
3.  Dar  traslado do presente acordo  ao Conselleiro de Cultura,  Educación e Ordenación
Universitaria,  ao  Presidente  da  Xunta  de  Galicia  e  aos  grupos  parlamentarios  do
Parlamento galego.

8. Mocións urxentes

8.1 Aprobación, se procede, do Proxecto de “Acceso á escola infantil de Barallobre”

O alcalde presenta a seguinte Proposta da alcaldía do 07.07.2016, que queda incorporada á orde do
día  unha  vez que é ratificada a súa urxencia  pola  unanimidade dos concelleiros  presentes,  que
xustificou no feito de que é preciso aprobar o asunto para tentar que se aprobe canto antes na
Deputación e non quede retrasado para o seu Pleno de setembro:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: APROBACIÓN DO PROXECTO DE ACCESO Á ESCOLA INFANTIL DE BARALLOBRE 

O Concello de Fene está a tramitar unha subvención nominativa da Deputación provincial da Coruña
para o  proxecto de acceso á escola infantil  de Barallobre, elaborado por Julio C. Rojo Martínez,
enxeñeiro de camiños (rexistro xeral de entrada do 28.03.2016).

O proxecto conta con informe favorable de supervisión emitido polo enxeñeiro de camiños, canais e
portos  municipal  do  28.04.2016  e  informe  xurídico  favorable  da  secretaria  da  Corporación  do
06.07.2016.

Á vista de que o Pleno é competente para a aprobación deste proxecto, en base ao artigo 22.2 ñ)
LBRL, ao non estar previsto no orzamento municipal, propoño ao Pleno municipal á adopción do
seguinte ACORDO:

Aprobar o proxecto de acceso á escola infantil de Barallobre, elaborado por Julio C. Rojo Martínez,
enxeñeiro de camiños (rexistro xeral de entrada do 28.03.2016).

Fene, 7 de xullo de 2016
O alcalde
Juventino José Trigo Rey”

A continuación intervén o alcalde que di que o proxecto conta con informes favorables e as pequenas
diferencias  que  houbo ao  inicio  de  medicións xa  están  solucionadas e  o  que urxe  é  aprobar  o
proxecto para que a Deputación o poida aprobar no seu vindeiro Pleno.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que di que o seu grupo votará a favor do proxecto, pero di que foi aprobado en abril do 2015, cando
aínda estaba o seu goberno, e chegan ao mes de xuño para culminar a súa tramitación, cando houbo
algunha dificultade no tema das medicións e houbo que pedir autorizacións a Patrimonio e AESA. Di
que se preocupou de mirar os informes da Intervención e da Secretaría, pese que a el chamáronlle
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onte para que o viñese a ver hoxe pola mañá e pregúntalle ao goberno que lle dicían cando el
entregaba un proxecto así: falaban de improvisación, falta de xestión, que isto non se pode aguantar
porque a oposición ten que ver, estudar e mirar... Di que el veu hoxe pola mañá e en menos de
media hora o mirou e o estudou e votará a favor do proxecto, cousa que o membros do goberno
actual non fixeron nunca, incluso se atreveron a votar en contra do proxecto do parque infantil,
45.000 euros que voaron, que viñan da Xunta de Galicia e votaron en contra do proxecto e das obras
para os veciños. Agora para uns erros materiais e máis dúas autorizacións votouse dende abril do
2015 ata xullo do 2016 para tramitar este proxecto e deixando pasar este detalle, pregúntalles o que
sempre lle preguntaban a el, non hai que convocar unha Comisión? El daquela dicíalles que non lle
daba tempo ao igual que o actual goberno llo di agora a el. Por iso di que hai que ser un pouco máis
cauto cando se fan afirmacións. Neste proxecto observa unhas pequenas deficiencias e volve ver
outra vez algo que foi moi típico ver neste Concello nos expedientes do goberno do BNG e no do
bipartito (como as cesións do famoso paso elevado sobre a vía do tren en Perlío, que levan máis dun
ano para resolvelas e aí está de igual xeito): cesións privadas. Pregunta por que non se levan a estas
persoas á notaría como fixo el durante o seu goberno, no que todas as cesións que houbo que
tramitar as fixo mediante escritura notarial, por iso o informe de Secretaría di que será suficiente
para acreditar a dispoñibilidade dos terreos os acordos de cesión pero tamén di que se constata a
falla de disposición dos terreos porque agás tres parcelas que son do Concello e outra que consta
cedida  en  escritura  pública,  o  resto  das  áreas  de  cesión  están  sen  ceder,  moitas   delas  por
concesións pendentes de ser efectuadas tal e como se obrigaban nas licenzas de construción que
deron vostedes no seu día, xa que o seu goberno no Carril só deu unha licenza de construción, por
tanto nin sequera recolleron as cesións que por obriga legal tiñan que facelo, logo de dar as licenzas
das casas. Di que así vai de legal e coxo este proxecto e así quedará, porque está claro que estas
dúas cesións que hai aquí non reúnen os requisitos e serve para correr e tratar de chegar pero
dubida que a senda peonil, para que os nenos e nenas accedan á escola do Carril, estea lista no mes
de setembro. Non obstante, polo seu grupo non vai quedar.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  voceira  do  grupo  mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que anuncia que votará a favor do proxecto.

De seguido intervén o concelleiro delegado de Obras e Servizos, Antón Lois Noceda Carballo, que di
que está sorprendido polo dito polo voceiro do grupo municipal do PP. Este proxecto foi feito polo
goberno do PP, tróuxose aquí para corrixilo e este goberno puido ser algo inxenuo, en fiarse de que o
PP puido facer algo ben e é certo que xa que quedan ben poucas cousas ben feitas da súa xestión e
dille  que non volverán fiarse  de  ningún  proxecto  que fixeran,  porque aínda non atopou ningún
proxecto  que  deixaran a  medio  executar  ou  pendentes  de  executar  que non  tivesen erros  que
impedisen a súa tramitación. É claro que o proxecto se trae como se trae, pero a responsabilidade é
de quen fixo  o proxecto así.  Dille  que tamén sacou a colación a cesión  dos terreos de ADIF e
lémbralle que no goberno do Estado segue gobernando o PP e ADIF segue a depender del, por iso se
estes terreos non están á súa disposición é pola súa culpa porque o PP deixou as expropiacións nas
mans de ADIF, quen non as xestionou. Por iso recoméndalle ao voceiro do grupo municipal do PP que
diga toda a verdade, porque dicir medias verdades é outro xeito de dicir mentiras. É probable que as
beirarrúas do Carril non estean listas para cando se abra a escola, de igual xeito que non estarán
listos o restos dos accesos que dependen da Xunta de Galicia para acceder á escola, pero se a Xunta
de  Galicia  cumprise  os  prazos  que  lles  deron  naquela  xuntanza  na  que  tamén  estaba  el,  con
seguridade este  proxecto adiantará nalgúns  meses a  execución  que lle  corresponde á Xunta de
Galicia e iso tamén o sabe.

A continuación intervén o alcalde que lle di ao voceiro do grupo municipal do PP que está en case
todo de acordo coa súa intervención, entre outras cousas que fixeron un proxecto e non se lles
ocorreu  iniciar  ou  comprobar  se  as  cesións  dos  terreos  estaban  feitas,  nin  negociou  cos  dous
propietarios  que  non  teñen  construído  e  teñen  que  ceder  terreos,  cousa  que  houbo  que  facer
despois, tampouco comprobaron que as medicións do proxecto coincidían coa realidade, co cal todos
eses problemas os tivo que resolver o goberno que veu detrás. Tardouse un ano en ter todo listo e
tamén en acadar unha subvención da Deputación que permitirá aforrar 90.000 euros, cousa que
tamén acadaron este ano para facer esta obra. Efectivamente houbo que facer moitas xestións e
tamén intentar aforrarlles os cartos aos veciños;non debe limitarse só ao proxecto, senón que tamén
hai que contar cunha subvención que permite aforrar o 85% da inversión a facer, cousa tamén
bastante importante.
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Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que di que o proxecto ten data de abril de 2015, o goberno actual tomou posesión o 16 de xuño de
2015. Di que el tivo que facer fronte a moitos proxectos que estaban mal e que hai que lembrar os
catro  POS que había  sen  facer,  os  tres  Plans  de  Cooperación  cos  Concellos,   tres  subvencións
nominativas que o bipartito non tramitou e tamén a ponte baixo a autoestrada; había proxectos
dende catro anos sen tramitar. Dilles aos membros do goberno que teñen a memoria moi fráxil, pero
para isto está el aquí, para lembrarllo. Non obstante, dende abril de 2015 ata xullo do 2016, con
eleccións por medio é obvio que a xestión se paralizou e os proxectos quedaron atascados nos meses
de abril e maio, pero as cesións ben as ía acadar e o problema ía ser as cesións que tiñan que estar
feitas cando se deron as licenzas de obra e que non se fixeron, ese si que sería un problema e agora
é un problema gordo. Contéstalle ao concelleiro delegado de Obras e Servizos que claro que os
gobernos son sucesivos,  pero  ten  que darse  conta que naquel  momento,  cando o seu goberno
anunciou a “bombo e platillo” o paso subterráneo e os pasos elevados en Madrid gobernaba Zapatero
e o bipartito na Xunta; lémbralle que Touriño veu daquela e que pouco menos que ía montar el os
pasos elevados. Conclúe dicindo que a cada un o seu.

De seguido intervén o concelleiro delegado de Obras e Servizos, Antón Lois Noceda Carballo, que
contesta ao voceiro do grupo municipal do PP que sabe que lle gusta polemizar e torcer a realidade
para tentar ter razón, pero a realidade é a que é. Neste caso hai datos obxectivos que non se poden
obviar e que non lle dan a razón: o problema do acceso á escola do Carril é un problema xerado por
un proxecto durante o goberno do PP e non hai máis, a partir de aí este goberno tivo que buscar o
financiamento e solución dos problemas que o PP xerou facendo un mal proxecto e claro que sempre
pode haber problemas, pero dille ao voceiro que teña a decencia de asumir os seus, porque o que
hoxe se trae aquí ao Pleno é a consecuencia dun erro seu, do seu goberno, dun proxecto mal feito.
Respecto a ADIF, dille que Touriño non veu por aquí a inaugurar nada do Carril, veu co exministro
Pepe Blanco, entre outras cousas, para anunciar outras obras de acondicionamento preto da vía. Ese
proxecto deixouse cun convenio asinado e o seu goberno en catro anos non fixo nada, agás unha
cousa, que é a que lles ten “empantanado” o proxecto que é cederlle a competencia a ADIF para
facer  as  expropiacións.  Se  as  expropiacións  se  fixeran  daquela  hoxe  estarían  rematadas,
abandonaron o proxecto durante máis de dous anos e, cando o retomaron, non tiveron mellor idea
que deixalo nas mans de ADIF, que non fixo nada máis que absolutamente nada, igual que o seu
goberno. 
Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que lle di ao concelleiro delegado de Obras e Servizos que lle vai dar a razón e é moi probable que
este proxecto tivese erros técnicos, pero el, que é veciño e concelleiro de Fene e antes alcalde, non é
enxeñeiro de camiños, igual el si.

A continuación intervén o alcalde que lle di ao voceiro  do grupo municipal do PP que aínda que non
ten nada que ver co Carril, volveu sacar os proxectos que quedaron sen facer e terá que recoñecer
que os que deixou se están acabando ou están executados. Por tanto, esa escusa con este goberno
xa non lle vai servir. Por outro lado, poden estar tranquilos co tema de ADIF, xa falou cos seus
responsables  e  saberán que o responsable  da zona  norte  foi  cesado e  pasou moito  tempo sen
nomearse un novo responsable e ata o de agora non foron capaces de ter unha reunión co máximo
responsable pois os responsables de zona non se comprometeron a nada. Non obstante seguen a
facer xestións con eles e cos veciños e familias afectados e seguen avanzando neste sentido. Di que
o seu problema é que cando se reúne con alguén e non acada nada tampouco o vai contar, só
anuncia as cousas acadadas. Igual o problema é seu por non saír na foto de todas as reunións nas
que participa.

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

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

Aprobar o proxecto de acceso á escola infantil de Barallobre, elaborado por Julio C. Rojo
Martínez, enxeñeiro de camiños (rexistro xeral de entrada do 28.03.2016).

8.2 Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal do PP en relación coa apertura
da pía municipal no mes de xullo
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O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, presenta a seguinte moción do
07.07.2016, que queda incorporada á orde do día unha vez que é ratificada a súa urxencia pola
unanimidade dos concelleiros presentes:

“MOCIÓN POLA APERTURA DA PÍA MUNICIPAL NO MESES DE XULLO

DON GUMERSINDO PEDRO GALEGO FEAL, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular do
Concello de Fene, a o aveiro do lexislación vixente presenta para o seu debate no pleno MOCIÓN por
vía de urxencia

Que no marco dunha nova actuación de oscurantismo por parte do goberno municipal de
Juventino Trigo, fomos conocedores do peche da pía municipal no mes de xullo, descoñecendo o
periodo previsto para a sua apertura. 

Durante  a  pasada  lexislatura,  tendo  en  conta  a  proximidade  das  pias  dos  concellos  de
Mugardos e Ares, así como a de Pontedeume, o goberno do Partido Popular iniciou unha serie de
actuacións de cara a facela competitiva, evitando a fuga de usuarios as outras instalacións.

Primeiro comenzouse pola regulariazción do servicio de limpeza, mantemento e conserxería,
o sácalo a concurso público, conseguiuse reducir o coste case a metade, podendo abrir a instalación
por periodos máis longos, en primeiro lugar, durante toda a semana, de luns a domingo (non só ata
os sábados como viña sendo habitual), e dende o ano 2013 durante todo o ano, salvo o mes de
agosto necesario para facer as labores de mantemeto, posta a punto, e limpeza en profundidade da
instalación.

Igualmente fixose unha inversión considerable en canto obras, sustituíndose as caldeiras,
además da inversión de cerca de 150000 euros, consistentes no cambio de deshumectantes, que non
funicionaban dende hacía anos, mellora da climatización, pintado exterior; así como a mellora do
ximnasio  coa  compra  de  diverso  material  deportivo  e  sustitución  de  maquinaria  obsoleta,  e
adquisición de novos aparatos.

O peche da instalación supón un detrimento do servicio provocando a marcha dos usuarios a
outras instalacións próximas que posiblemente non se incorporen co comenzó da tempada, pero
tamén, e moi importante, un perxuizo para os traballadores que prestaban o servicio en verán, que
ahora se ven avocados a pasar a lista de parados.

Por todo, elo instase o Pleno municipal a adoptar o seguinte ACORDO:

A reapertura inmediata da pia municipal e a contratación urxente do persoal necesario a
través da empresa adxudicataria do contrato de limpeza, mantemento e conserxería, para que poida
levarse a cabo a prestación do servicio

En Fene, a 7 de xullo de 2016
Fdo.:Gumersindo Pedro Galego Feal” 

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que xustifica a urxencia pola falla de información, sabe que a piscina municipal pechou e pensa
que os veciños teñen dereito a seguir desfrutando deste servizo como se veu facendo habitualmente
no que só se pechaba para facer as tarefas de mantemento anuais necesarias. O peche fíxose logo
da realización das Comisión e por iso presentan esta moción, que pide a urxente reapertura da pía
municipal.

A continuación fai  uso da palabra o concelleiro de Deportes, Participación e Información Cidadá,
Transparencia  e  Comunicación,  Xoán Manuel  Rodríguez Bastida,  que di  que durante todo o ano
houbo problemas de mantemento coa piscina, non sabe se foi unha coincidencia no tempo porque a
piscina é vella ou pola falla de mantemento durante a xestión do PP. Fíxose unha revisión xeral e hai
unha serie de deficiencias que a única posibilidade de solventalas é parando durante o verán, que é o
tempo máis axeitado para facelo. Non obstante, os usuarios estaban informados. A continuación
detalla o informe técnico.
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De seguido intervén o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que solicita
unha cuestión de orde, xa que si se lle di que hai unha cuestión grave non hai máis que falar, pero
na Comisión non se informou de nada disto, nin na anterior.

A  continuación  o  concelleiro  de  Deportes,  Participación  e  Información  Cidadá,  Transparencia  e
Comunicación, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, prosegue a ler o informe que detalla as obras que hai
que facer e anuncia que se precisa un mes para facelas. Di que a pía está antiga e precisa unha
reparación a fondo e as cousas xorden, debido ao uso, practicamente semana a semana.

Seguidamente  fai  uso  da  palabra  a  voceira  do  grupo  mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que di que entende que a pía municipal precise de obras, pero non lle parece de recibo
que teña que chegar ao Pleno unha moción para que a oposición coñeza todo isto.
 Dille ao concelleiro de Deportes que o normal é que isto se explique na Comisión e non no Pleno,
diante  dunha  moción  que  tiña  previsto  aprobar,  por  iso  non entende por  que  non se  lle  dá  a
información das cousas que ten que facer o Concello.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo, que di que non vai entrar no que se dixo na Comisión ou non, pero si que pode dar fe que
moitos dos problemas que mencionou o concelleiro de Deportes xa se comezaban a manifestar no
mes de decembro e dende aquela valorouse a posibilidade de pechar a pía para solucionar algún
deles e solventouse cunha solución técnica que evitou baleirar a pía, pero por desgraza isto só  foi un
parche e o problema seguiu avanzando. Por iso, estas obras precisan o baleirado da pía e lembra que
dos problemas da pía xa se falou nalgunha Comisión do ano pasado, xa que son problemas vellos.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  concelleira  de  Persoal,  Seguridade,  Formación  e  Emprego,
Alejandra Permuy Meizoso, que di que si se deu conta nalgunha comisión que a piscina tiña moitos
problemas, igual non se detallou concretamente todos os que tiña, pero pensa que agora si hai que
arranxalos e terase en conta nas vindeiras ocasións tentar facer os arranxos en agosto para que os
veciños non queden sen piscina.

Seguidamente  fai  uso  da palabra o concelleiro de Deportes,  Participación e Información Cidadá,
Transparencia e Comunicación, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, que di que se intentou ir poñendo
parches e solucionando os problemas ata que chegou un momento no que se veu que ou se paraba
agora ou se tería que parar unha vez iniciado o curso, porque realmente hai un problema que é que
a piscina realmente está a medias.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que di que o seu grupo iso xa o sabe, non se lle contou polo miúdo, pero o saben porque foron
moitos euros invertidos en obras nela, logo tamén houbo os temas das humidades, o remate exterior
que levaba anos sen pintar, todo iso o saben e tamén saben que agora hai que facelo, pero o que
non pode ser é que, de boas a primeiras, se produza o peche da piscina e que non se informe de
nada. Di que el non é técnico, pero antes todas estas cousas que detectaban os técnicos se facían no
mes de agosto e a piscina estaba aberta no mes de xullo; ademais agora están os cursos do Verán
Mais Alá e pregunta se vai dar tempo a facer estas actuacións cando con esta actividade van ter que
volver abrir a piscina? Por iso propón deixar a piscina aberta todo o mes de xullo e que se arranxe en
agosto todo o que haxa que arranxar e, se non se pode comezar o un de setembro que se comece o
quince, o que para el é o lóxico. 
Seguidamente  fai  uso  da palabra o concelleiro de Deportes,  Participación e Información Cidadá,
Transparencia e Comunicación, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, que di que para o goberno o máis
importante é ter a garantía de que cando comece o curso a piscina estea funcionando. Todas estas
inversións que se fixeron foron necesarias, pero dille ao voceiro do PP que se quedaron cortos,
porque tiñan que pechar a piscina un ou dous meses e telo claro, e iso é o que van facer agora. O
goberno valorou cando era mellor pechala, incluso consultaron cos usuarios, incluso valoraron non
pechala ata última hora e ir poñendo parches.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que pregunta cando vai abrir, porque ao seu grupo tamén lle preguntan os veciños.

O concelleiro de Deportes, Participación e Información Cidadá, Transparencia e Comunicación, Xoán
Manuel Rodríguez Bastida, contéstalle que a medida que se vaia facendo a obra irase sabendo, que
non pode dar un prazo fixo, inda pensa que en setembro estará lista.
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Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  foi  rexeitado  pola  maioría  absoluta  dos
concelleiros logo de obter 9 votos en contra (4 do grupo do BNG, 3 do grupo socialista e 2
do grupo Somos Fene) e 8 votos a favor (7  do grupo popular e 1 do grupo mixto).

9. Rogos e preguntas

A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, fai os seguintes
rogos e preguntas:

- Cal é o motivo polo que Fene, especialmente este ano, perdeu peso nos cursos de formación?
Antes sempre foi o Concello de cabeceira e o que aglutinaba aos demais Concellos de Ares, Cabanas
ou Mugardos cando se sumaban as formacións, por iso quere saber por que se cedeu soberanía en
favor do Concello de Ares.
Contéstalle a concelleira de Persoal, Seguridade, Formación e Emprego, Alejandra Permuy Meizoso,
que  a  Fene  non  se  lle  concedeu  ningún  obradoiro  dos  que  solicitou  e,  segundo  as  conversas
anteriores  á  concesión,  decidiuse  que os  cursos serían nun dos lugares onde se  concederan os
obradoiros. O que lle sorprende moito é que o PP de Fene non pregunte por que dende a Xunta de
Galicia se fan menores concesións, xa que o ano pasado entre os Concellos de Ares, Fene e Cabanas
tiveron 28 alumnos e este ano uníronse Mugardos e Neda e só se concederon 20 alumnos, cando son
os municipios que teñen máis parados. Non pense que non se protestou, porque como dixo antes o
alcalde, o non saír todos os días na prensa non quere dicir que non se proteste, o que pasa é que uns
teñen o beneficio da prensa e outros saben que nunca o terán. Pero pensa que aquí eles non son os
culpables, máis ben todo o contrario.

- Insiste no tema do Valedor do Pobo, di que en varias ocasións pediulle ao goberno que se devolvan
os cartos que cobrou a empresa da auga Viaqua e que compense os cartos cobrados aos veciños
durante o tempo que durou a crise da auga. Pasou máis dun ano e aos veciños aínda non se lles
devolveu nada.
Contéstalle o alcalde que isto xa se preguntou outra vez e xa lle contestaron que xa se lle contestou
ao Valedor do Pobo, que hai unha reclamación feita de varios Concellos contra Emafesa para que
fagan o pagamento correspondente e hai uns informes municipais que din que non se pode modificar
o padrón de Viaqua e non se lle debe autorizar a Viaqua a facer ese desconto, así que mirarase, logo
de que Ferrol devolva os cartos, o xeito de poder compensar aos veciños e veciñas. Ata o de agora
non foi posible aínda que se intentou.

- Respecto da depuradora di que segue todo igual, que a empresa Viaqua segue a campar ás súas
anchas neste Concello pese a ter unha sentenza e ter que pagar unha multa.
Contéstalle o alcalde que xa se pediu un proxecto para a demolición que xa ten o Concello e están
esperando a que Viaqua, en coordinación coa EDAR, baleire todos os lodos para podelo facer.

- Trasladoulle a Corporación unha felicitación a Ramón Loureiro polo premio literario que acaba de
obter? Di que se trata dun home que vive no Concello, que anda e se relaciona cos veciños e sería
triste que toda a Corporación de Ferrol o tivera felicitado por este premio e aquí, dálle a impresión
que nin o souberon.
Contéstalle o alcalde que falaron da posibilidade de que ben o Concello, ben a concellaría, faga un
acto para felicitalo. Non obstante, ata o de agora aínda non hai nada.

- Onte escoitou na Cope unha pregunta dunha veciña para o alcalde que lle preguntou polo camiño
Real de Sillobre a Lubián e non polo camiño de Lubián, que foi respecto do que lle contestou. Rógalle
que coñeza, cando menos, os camiños municipais e os camiños nos que se fan actuacións.
Contéstalle o alcalde que as veces na radio escoitase con dificultade e non se deu conta, ata agora
que llo dixo, que a pregunta era outra.

- En relación coa escola infantil do Carril di que hai pouco foron facer unha visita, pero non sabía que
ese día se inauguraba a escola; a sorpresa é que veu na web do PSOE de Fene a nova de que
Joaquín Ayala Garrido inaugura a escola infantil en Barallobre, Fene. Cando menos debían invitar aos
grupos  municipais  ás  inauguracións.  Dille  ao  alcalde  que  isto  non  é  serio  e  debía  coñecer  as
inauguracións que os membros do seu goberno realiza e pregúntase, agora como se vai facer para a
inauguración cos pais, cos nenos e demais? porque semella que só a inauguraron os políticos e os
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periodistas e pregúntase,  disto que pensará a xente? Rógalle ao alcalde que controle aos membros
do seu goberno e que se invite aos ditos actos aos grupos da oposición.

- Respecto da intervención do alcalde onte na Cope, non lle vai preguntar polos orzamentos porque
dixo que xa estaban, pero rógalle que, cando explique que neste Concello non hai orzamento, non
diga que foi por un fallo informático e non puido ter pechada a contabilidade ata o mes de maio,
porque o orzamento é unha previsión de ingresos e gastos e para ben ser, deben estar aprobados e
pechados  o  31  de decembro  do  ano  anterior  e  non  se  aproban  no  mes  de  xullo  por  un  erro
informático; iso é distorsionar a realidade.

Contéstalle o alcalde que sabe perfectamente que para facer un orzamento hai que ter pechado o
exercicio  anterior para coñecer o remanente e demais, senón pode dar lugar a uns orzamentos
totalmente ficticios, por iso preferiuse facer algo máis realista.

- Rógalle ao alcalde que teña a máxima celeridade en levar adiante o que hoxe aprobaron aquí na
moción da escola de Sillobre, o di porque van con dous meses de retraso e non só o di polo Consello
Escolar que xa non vai poder intervir, senón porque hai uns acordos tomados que debe ilos defender
diante de quen ten que defendelos, como se ten que chegar diante do presidente da Xunta de
Galicia, porque que el saiba o único que se fixo foi que unha concelleira acompañou ao delegado
territorial a unha entrevista coa ANPA do colexio, por iso rógalle que o salte e que acuda, como di a
moción ao conselleiro de Educación ou ao presidente da Xunta de Galicia. Dille que o seu apoio é
para cos veciños e agora mesmo o alcalde ten toda a representación.

Contéstalle o alcalde que el tivo conversas sobre este mesmo tema co delegado territorial da Xunta
de Galicia e non chegou a absolutamente nada. Tamén conversou noutra ocasión con el o día que
veu a Barallobre, na que tamén participou o voceiro do grupo municipal do PP que lle pediu un
esforzo e sabe que lles contestou que insistíramos e así o fixo en numerosas ocasións. Dille que
mañá mesmo este acordo achegaráselles aos seus destinatarios e pediránselles as correspondentes
entrevistas para ver que se pode facer.

- En ningunha das comisións se deu conta dos actos que se van realizar cara o día da Patria Galega
ou do día de Galicia. Di que non vai entrar a valorar a calidade dos artistas, porque non é quen de
facelo, pero outros anos estivo aquí María do Ceo, Sito Sedes e Rosa Pedrón ou Amancio Prada para
celebrar esta xornada interxeracional. Tampouco nada se informou de que se ían cobrar tres euros,
el soubo disto na Asociación de Magalofes cando lle ofreceron unha entrada, por iso pregunta agora
como se vai facer se hai cen entradas á venda, que seguro que non chegan a nada. Pensa que se
tirou abaixo estas festas que eran moi valoradas pola xente e que agora quedan moi devaluadas, por
iso rógalle ao alcalde que faga o posible para que a xente que poida vir, que non saiba que as
entradas se venden nas sociedades, non se quede sen poder entrar.

Contesta o o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que hai algo que lle
parece esencial e fundamental que é que ese día se celebre o día do noso pobo, da nosa cultura,
porque o xeito de ser e de encarar a vida ten moito que ver con nacer en Galicia. Parécelle moi ben e
moi importante que se lembre aos artistas e músicos que pasaron por aquí, dun renome e calidade
incuestionable como María do Ceo ou Amancio Prada, que non son galegos, pero di que Xabier Díaz
non desmerece pola súa extraordinaria calidade artística, porque tamén formou parte dalgún dos
grupos folk máis importantes que tivo este pais como foi Berrogüeto. Ademais disto na formación
actual de Xabier Díaz, se se repasa de onde vén un dos compoñentes do grupo, igual non hai que ir
fóra das fronteiras de Fene.

- Rógalle ao alcalde que se volven organizar o Deporte na Rúa se corrixan moitas carencias que
viron  este  ano.  Rozouse  para  instalar  unha  tirolina  e  non  veu,  as  bicicletas  de  spinning  ou
bodycombat tampouco viñeron, tampouco se acadou a colaboración de ningún ximnasio e tampouco
entenderon por que se fixeron xogos no pavillón da Jorge Juan cando se puideron ter feitos fóra,
porque fixo un día espléndido.

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

- Vai haber algún problema cos prazos do campo de fútbol de Maniños?
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Contéstalle o concelleiro delegado de Obras e Servizos, Antón Lois Noceda Carballo, que logo de
sacar  a  licitación  unha  das  empresas  detectou  un  erro  no  sumatorio  das  unidades  de  obra  do
céspede que podería dar lugar a un malentendido entre as empresas ofertantes e decidiuse ampliar o
prazo de presentación para que aquelas empresas que xa tiñan presentado, como as que aínda non o
fixeran,  puideran  licitar  con  toda  a  información.  Isto  provocou  uns  días  de  retraso  que
probablemente provoquen un retraso nas datas previstas da entrega da obra. A licitación seguirá a
semana que vén e espera que teña o menor retraso posible cara a que haxa a menor distorsión do
inicio do campionato, pero hai que contar con que algunha semana do inicio do campionato haxa que
buscar unha alternativa para o club de fútbol de Maniños.

- Quere saber algo respecto da solicitude de roza e limpeza das fincas colindantes? porque non hai
nada feito.
Contéstalle a concelleira de Persoal, Seguridade, Formación e Emprego, Alejandra Permuy Meizoso,
que foi a Policía Local e fixo un informe e agora estanse esperando os prazos legais para que actúen,
senón actuará o Concello.

Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 19.21 h,
de todo o que, como secretaria, dou fe.

O alcalde A secretaria

Juventino José Trigo Rey Estefanía Manteiga Lamas
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