
Dilixencia: acta aprobada en sesión do 06.10.2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 04.08.2016

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.03 h do
04.08.2016,  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, 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. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o número 712/2016 á 831/2016

Os concelleiros danse por informados.

2. Mocións urxentes

-Aprobación inicial, se procede, do límite de gasto non financeiro, orzamento xeral e o
cadro de persoal para o exercicio 2016

O  alcalde  presenta  a  seguinte  Proposta  da  alcaldía  do  02.08.2016,  que  foi  ditaminada
favorablemente na Comisión Informativa de Dinamización Económica do 03.08.2016 por 3 votos a
favor (2 do grupo do BNG e 1 do grupo socialista) e 4 abstencións (2 do grupo do PP, 1 do grupo
Somos Fene e 1 do grupo mixto).

“PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE ORZAMENTOS PARA O EXERCICIO 2016

Conforme co disposto no artigo do 168. 2 do R.D.Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e no artigo 18,
apartados 1 e 2 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril, o Alcalde do Concello de Fene trasládalle
ao Pleno da corporación para que o aprobe, se procede, o proxecto de Orzamento para o ano 2016,
por un importe total de 11.861.782,18 euros o estado de gastos e de 11.861.782,18 euros o estado
de ingresos.

Polo exposto, proponse ao Concello Pleno:

PRIMEIRO.- Aprobar  inicialmente o proxecto de Orzamento xeral do Concello de Fene xunto cos
seus anexos (consonte o disposto no artigo 166 do  R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo) para o
exercicio  económico  do  ano  2016,  co  seguinte  resumo  a  nivel  de  capítulos  da  clasificación
económica: 
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ESTADO DE GASTOS
Capítulo I      Gastos de persoal 4.291.148,35 €
Capítulo II     Gastos correntes en bens e servizos 5.060.183,52 €
Capítulo III    Gastos financerios 28.700 €
Capítulo IV    Transferencias correntes 712.714,81 €
Capítulo VI     Investimentos reais 1.450.404,57 €
Capítulo VII   Transferencias de capital 8.296 €
Capítulo VIII  Activos financeiros 50.000 €
Capítulo IX     Pasivos financeiros 260.334,93 €
Total do Orzamento de gastos 11.861.782,18 €

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo I       Impostos directos 4.321.261,42 €

Capítulo II      Impostos indirectos 82.000 €
Capítulo III    Taxas, prezos públicos e outros ingresos 2.506.485 €

Capítulo IV    Transferencias correntes 3.553.770,54 €
Capítulo V      Ingresos patrimoniais 49.360,29 €
Capítulo VI    Alleamento de investimentos reais 1.077.815,42 €

Capítulo VII   Transferencias de capital 1.077.815,42 €
Capítulo VIII  Activos financeiros 50.000 €
Capítulo IX     Pasivos financeiros 221.089,51 €

Total do Orzamento de ingresos 11.861.782,18 €

SEGUNDO.- Aprobar o cadro do persoal funcionario e laboral segundo consta no expediente.

TERCEIRO.- Fixar  o  límite  de  gasto  non financeiro  do  orzamento  do  Concello  de  Fene  para o
exercicio 2016 en 12.758.775,32 euros.

CUARTO.- O Orzamento definitivo aprobarase con efectos 1 de xaneiro de 2016, e os créditos nel
incluidos terán a consideración de créditos iniciais. As modificacions e axustes efectuados no seu
caso sobre o Orzamento prorrogado entenderánse realizadas sobre o Orzamento definitivo, salvo as
seguintes modificacións que deben anularse ao terse incluído nas previsións e créditos iniciais do
orzamento:

EXPEDIENTE IMPORTE ANULADO

TC 1/2016 Anulación completa.

GC 1/2016 Anulación  parcial  por  importe  de  380.101,23
correspondente á Subvención da Deputación para
o campo de fútbol de Maniños

TC 2/2016 Totalidade do expediente

GC 3/2016 Anulación  parcial  do  expediente.  Anúlanse  os
apartados 1, 2, 3, 4, e 5

GC 4/2016 Anulación completa.

GC 5/2016 Anulación  parcial  do  expediente.  Anúlanse  os
apartados 2 e 5.

O Orzamento inicial someterase a exposición pública por un prazo de 15 días para  os efectos de que
podan presentarse reclamacións. No suposto de que non se presentaran reclamacións durante ese
prazo, o orzamento considerarase definitivamente aprobado; de non ser así deberán resolverse as
alegacións e procederse á súa aprobación definitiva. Unha vez aprobado e aos efectos da súa entrada
en vigor, deberá publicarse no BOP o orzamento resumido por capítulos, así como o cadro de persoal.
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Fene, 2 de agosto de 2016
O alcalde
Juventino Trigo Rey”

O alcalde xustifica a urxencia deste asunto: segundo o acordado o luns pasado na Xunta de Voceiros,
a  proposta  era  incluír  este  punto  como  moción  urxente  para  evitar  facer  dous  plenos,  un  a
continuación doutro ou cun día ou dous de marxe, logo de ver que o Pleno ordinario case non tiña
asuntos e dada a importancia dos orzamentos, que, como el ben sabe, unha vez máis chegan tarde
ao Concello de Fene, é o que considera que xustifica a urxencia deste asunto.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que di respecto da urxencia que non vai votar a favor. Engade que neste Pleno habitualmente se vén
dando entrada a unha serie de mocións cunha urxencia relativa e que non reunirían as condicións,
aínda que logo na votación se vote a favor ou en contra, pero por regra xeral se lle dá adiante ás
urxencias; pero, neste caso, o seu grupo non pode votar a favor.
Prosegue dicindo que non vai ler agora aquí as actas nin dicir as cousas que lle dicía o BNG cando
gobernaba o PP respecto dos orzamentos, que nunca os presentou no mes de agosto e que, como
moito, foi no mes de xullo. Por iso non ve esta urxencia, porque logo de máis dun ano gobernando
cos orzamentos prorrogados do PP, cre que o máis lóxico é continuar ata decembro deste ano con
estes orzamentos e, a partir de setembro, comezar a negociar e falar duns verdadeiros orzamentos
para traelos ao Pleno como os hai que traer.
Di que para o seu grupo estes orzamentos son un “churro”, xa que sen entrar no fondo e falando das
formas,  co  seu  grupo  non se  falou  absolutamente  para  nada,  é  máis,  nin  se  lle  chamou  para
entregarlle o borrador, o cal llo entregaron hai 15 días por correo electrónico, e isto aínda podería
pasar se pasados tres ou catros días se lles convocase a unha reunión, pero a primeira nova que
volveu ter foi na Xunta de Voceiros o luns, á que por motivos persoais non puido asistir, pero si veu
ao Concello ás 13.00 h e se lle dixo que se quería facer unha Comisión extraordinaria para tratar este
asunto.
É a primeira vez que se traen os orzamentos mediante moción urxente no mes de agosto. Isto non é
o máis grave, a convocatoria da Comisión extraordinaria e urxente do mércores pasado foi ás 14.30
h para realizar ao día seguinte ás 09.00 h, co cal  practicamente non tiveron tempo para ver a
memoria da alcaldía, o informe de intervención, o informe económico, o informe de persoal e demais,
non  se  lle  deu  absolutamente  ningunha  información  e  agora  preténdese  que  vote  a  favor  da
urxencia. Di que o seu grupo non participou no fondo e agora non van participar nas formas, é máis,
dóelle bastante ver que cando o goberno tomou posesión alegou á participación e novos xeitos de
facer política, que se ía dar entrada aos colectivos veciñais, que se ía a discutir e consensuar coas
sociedades e asociacións; pero isto non é así, porque antes o goberno do PP o faría mal, pero o
actual goberno o fai peor, porque o PP aínda dentro do mal que dicían vostedes que o facía, cando
menos en catro anos aprobou tres orzamentos, e o goberno actual, polo camiño que vai, en catro
anos non vai aprobar ningún. 
Por outro lado, di  que levaban moito tempo reclamando as ordenanzas fiscais e contestándolles
continuamente que si, que xa case están e agora traen uns orzamentos, ás présas e correndo, sen
unha soa ordenanza fiscal, cousa que non pode entender. Por todo isto, como estas formas non se
deron nunca neste Concello nin nos concellos da comarca, non poden votar unha urxencia na que
non participaron, cando ao mesmo tempo se lles “ningunea”. Por iso votarán en contra, como lle fixo
o BNG ao PP en moitas ocasións, pese a que unha vez entregados os borradores dos orzamentos o
PP fixo reunións con todos os grupos políticos e froito desas negociacións, o seu goberno con seis
concelleiros e grazas no primeiro ano ao voto favorable do grupo municipal socialista, sacaron os
orzamentos adiante froito de consensualos, e o segundo orzamento, grazas á abstención do grupo
municipal socialista tamén saíron adiante. Por tanto, con estes orzamentos presentados polo alcalde
e con estas formas non poden ir a ningún lado e, se as formas van seguir así, as respostas serán as
mesmas que se están a dar neste momento.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  voceira  do  grupo  mixto  municipal  María  Carmen  Martínez
Rodríguez que di que, aínda que coincide con algunhas das cousas que dixo o PP, vai votar a favor da
urxencia e o xustifica porque con ela se consensuou. É certo que o orzamento foi enviado por correo
electrónico, pero ela sempre solicitou os envíos deste xeito e é certo que o tempo para revisar a
documentación foi pouco, pero, en calquera caso, como co seu grupo foi consensuado, vai votar a
favor.
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Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que lle parece unha falla de respecto e consideración á veciñanza de Fene que a
ferramenta principal de acción política dun Concello se trate por vía de urxencia nun pleno ordinario
de agosto. Por tanto, anuncia a abstención, pero fai un chamamento á responsabilidade e á reflexión
das forzas políticas do Concello para que os orzamentos sexan tratados nun Pleno extraordinario,
logo de comunicarllo con suficiente antelación á veciñanza. O seu desexo sería que o borrador dos
orzamentos tivese máis do tecido social do Concello e das asociacións dos veciños. Por todo isto,
anuncia a súa abstención.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista Antón Lois Noceda Carballo que
di que coincide con algún rogo que fai o PP, que dificilmente vai ser por coincidencia ideolóxica, que
non a hai, e menos aínda por afinidade polo traballo ben feito no Concello. É público e notorio que en
poucas cousas pode coincidir co PP, pero hoxe chégase aquí nunha situación que pensa que non é de
normalidade de funcionamento democrático das institucións e quere retrotraerse á Comisión de onte,
na que o partido socialista tivo un sentido de voto, que lle comunicou o día anterior ao alcalde e ao
grupo político que sustenta a alcaldía, no senso de que a súa opinión respecto dos orzamentos é que
chegaban nunha parte pouco madurados ao Pleno, que non dispoñían dun grao de consenso no seu
conxunto para podelos levar adiante; que tiñan eivas en canto á socialización dos orzamentos e,
cando menos, na comunicación pública ás sociedades e á cidadanía e, por tanto, trasladoulle no seu
momento que consideraba que sería oportuno, logo do retraso considerable dos orzamentos e como
responsables  e  membros  do  goberno,  que  tres  ou  catro  días  máis  tampouco  ían  variar  as
posibilidades de execución destes orzamentos. O certo é que antonte comunicoulle isto á alcaldía e
tamén se lle comunicou que o seu grupo na Comisión non ían deixar só ao alcalde, porque participan
do mesmo goberno, pero si lle pediron que no mesmo día se abrise un espazo de debate entre as
forzas políticas que compoñen o goberno de Fene cara buscar unha saída para tratar de encauzar o
orzamento. As propostas do partido socialista atopáronse cunha vontade férrea de non negociar nada
máis, nin do método, nin das formas, nin da posibilidade de aprazalo uns días, nin sequera daqueles
documentos que se lle presentaron sen debate co resto dos grupos políticos e dos que, o seu partido,
ten  nalgún  deles  serias  discrepancias  fronte  a  proposta  que  hai  enriba  da  mesa.  Destas
circunstancias  o  seu  voto  na  Comisión  de  onte  só  pode  ser  entendido  como  un  xeito  de
responsabilidade do seu partido para tratar de darlle espazo e tempo para que puidera haber diálogo
e poder superar as formas e o fondo da proposta que hoxe se trae. Desgraciadamente as actitudes
hoxe pola mañá foron exactamente iguais e lamenta profundamente que logo dun longo camiño de
traballo en canto ás acotacións de cada unha das áreas de goberno, no que se acadou un grao de
consenso moi importante, que, por uns días, as bases de execución non foran presentadas para o
debate do grupo de goberno.
Prosegue dicindo que a memoria dos orzamentos foi coñecida 24 horas antes da súa presentación na
Comisión, sen tempo material a facer algunha suxestión de contidos, de formas ou de redacción. Por
iso entende que isto non é o xeito de presentar uns orzamentos, que entende son o debate por
excelencia e o máis importante que se pode producir no Pleno; está convencido que se merecen un
tratamento nas formas que hoxe non se lles está dando e tamén que, quen trae unha proposta, se
responsabilice de se fixo todo o posible por tratar de acadar unha maioría no Pleno.
 Entrando na parte dos contidos, quere avanzar dúas pinceladas sen saber se haberá ocasión de
discutilas: o seu partido vén pedindo dende hai meses que deberían vir outro conxunto de medidas
que  hai  comprometidas  coa  cidadanía,  como  a  reforma,  cando  menos,  dalgunha  ordenanza
demandada  por  numerosas  sociedades  do  Concello,  acompañadas  dunha  actuación  do  inicio  da
rebaixa da carga fiscal dos veciños que sería de aplicación o ano que vén e que respondería á
vontade de cumprir o compromiso electoral. 
Todo isto debía ir xunto cos orzamentos e fai  difícil  que hoxe o partido socialista poida sentirse
corresponsable do conxunto dunha proposta que entende que nas formas se alonxa da filosofía coa
que naceu este goberno e que nos contidos, lamenta que non se debata nos últimos momentos, coa
incorporación das medidas comprometidas no programa de goberno conxunto e que tamén dificulte
que  o  goberno  vote  conxuntamente  uns  orzamentos  que  nos  números  supoñen  un  esforzo  de
consenso de moito tempo e moito traballo das diferentes forzas políticas.
 Pídelle ao alcalde responsabilidade e altura de miras, que avíe este debate e que non teña que
chegar a unha moción, que dea tempo a que haxa consenso no grupo de goberno e a que haxa o
necesario debate, aínda que logo ese debate non lles leve a ningún sitio. Sabe que é moi difícil que
nuns  orzamentos  vaian  coincidir  con  algunhas  das  forzas  políticas  deste  Pleno,  cre  que  é
practicamente imposible, pero de aí a que non se abran os espazos é outra cousa, cando menos para
poñelo enriba da mesa e discutilos. 
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Parécelle que non son as formas correctas coas que este goberno debe abordar este debate, sen
achegar esta proposta, tal e como tiña comprometido o conxunto do goberno e dito en numerosas
ocasións polos distintos concelleiros do goberno, a cada unha das sociedades de Fene para que
tivesen coñecemento do que se está debatendo.
 Por iso reitera a súa petición de que se lle dean os días necesarios para chegar cunha proposta máis
madura, tanto nas formas coma nos contidos e conta que se abra unha paréntese no traballo de
xestión  do  goberno  de  progreso  que  se  formou  hai  pouco  máis  dun  ano,  anunciando  a  súa
dispoñibilidade absoluta para asistir a cantas reunións estime conveniente o alcalde para tratar de
recompoñer  os  espazos  de acordo  que  os  levaron a configurar  unha alternativa de  goberno  de
progreso para os veciños e veciñas de Fene.

A continuación fai uso da palabra o alcalde que lle pregunta ao voceiro do grupo municipal socialista
se o seu grupo votará a favor da urxencia, en contra ou se absterá?

O voceiro do grupo municipal socialista Antón Lois Noceda Carballo contesta que quere dicir o que
dixo, que a partir de aí o seu grupo emitirá o seu voto que terá coherencia co seu discurso porque
non pode ser doutro xeito. Os xestos de xenerosidade para abrir  espazos e para abrir  posicións
déronse onte pola mañá.

A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que está bastante sorprendido polas intervencións
que escoitou, cando menos iso, xa que na Xunta de Voceiros se lle preguntou a todos, con excepción
do voceiro do grupo municipal do PP co que falou logo porque non puido asistir e do voceiro de
Somos Fene porque non apareceu, e chegaron ao acordo de presentar estes orzamentos deste xeito
hoxe, a través dunha moción porque o único obxecto que tería facer outro Pleno dentro de dous días
sería cobrar a asistencia dos concelleiros, o que non pensa que beneficie en nada ao conxunto das
veciñas e veciños de Fene. Por iso fíxose así, con esta intención, isto mesmo que dixo falouse e
ninguén dixo que non, por iso pensa que é sorprendente e cada un terá a súa responsabilidade neste
tipo de accións. Pensa que practicamente nunca veu que as urxencias se votasen en contra, non é o
habitual e pensa que nin o BNG, como dixo o voceiro do grupo municipal do PP votou en contra das
urxencias. Dille ao voceiro do grupo municipal do PP que dixo que en catro anos aprobaron tres
orzamentos e lémbralle que un deles foi por Xunta de Goberno Local e en 10 meses este goberno
presentou dous orzamentos a este Pleno, co cal o traballo é suficiente e o do ano anterior non era un
orzamento prorrogado, pois hai un orzamento do ano 2015. 
Engade, respecto do dito do anexo de persoal e demais documentación, que todo o tempo é pouco,
pero toda esa documentación, agás un documento,  foi  entregada o mércores pasado porque se
convocou a todos os grupos a unha Mesa Xeral de Negociación, que é un paso previo e que o PP
tamén se saltou nalgunha ocasión, polo que dispoñen da documentación dende hai cando menos oito
días.
Por  todo  iso  estráñalle  moito  esta  situación  de  bloqueo,  non  querer  nin  sequera  debater  os
orzamentos, uns orzamentos que a quen vai prexudicar non sacalos adiante é á veciñanza de Fene e
as consecuencias ben se verán cales son. 
Di que o seu grupo ten que agradecerlle á voceira do grupo mixto municipal que realmente diga o
que se falou o outro día. Este ano, estes orzamentos chegan tarde, como levan chegando tarde
dende hai anos e nisto lévase moito retraso e o responsable é el mesmo, como así o fixo constar xa
dende un principio e á marxe dunha circunstancia excepcional que houbo este ano, non só en Fene
senón en moitos concellos máis pola liquidación do ano 2015, a pesar disto o 27 de abril presentouse
un avance completo de orzamento a todos os grupos de goberno. Dende aquela foise debatendo e
incorporando ao proxecto as aportacións das distintas concellarías, houbo infinidade de reunións,
algunha co persoal técnico municipal para esclarecer cousas que ao mellor el como concelleiro de
Facenda non sabía esclarecer completamente; foise completando e engadíronse todas as achegas
que orzamentariamente eran posibles e as que se lle deron máis importancia, é dicir, as que no pacto
de goberno que hai asinado hai máis dun ano se lle deron máis importancia, e esas están reflectidas
neste orzamento.
 O 14 de xullo, logo dunha Xunta de Delegados, os nove concelleiros do goberno decidiron que os
orzamentos  estaban  completos  e  marcouse  un  calendario  para  notificarlle  á  oposición,  aos
traballadores e ás sociedades do Concello, neste caso tarde, mal e a rastro porque non era a súa
intención. Non obstante, na Memoria da alcaldía explícase cal é a intención do goberno para o ano
2017 para cumprir con ese compromiso e como se ían facer as Comisións e os Plenos. Todo isto
quedou pechado entre os nove concelleiros que forman este goberno e por iso sorpréndelle moito
esta actitude que o único que fai é entorpecer a alongar os prazos, e cando se dean conta estarase
en outubro ou novembro e os orzamentos non entrarán en vigor. Apelou á responsabilidade de todos
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os concelleiros, estes orzamentos son os máis altos de toda a historia de Fene, reflicten claramente a
intención e os puntos máis importantes dun pacto de goberno que se fixo público e que está a
disposición de todos os veciños e veciñas de Fene: orzamentos en obras que estaban parados e que
consideraban que había que facer, un plan de emprego,  aumentar as partidas de benestar social, o
SAF, etc.
 Non entende cal é o motivo para que 24 horas antes aparezan novas cousas a negociar que volverán
a retrasar os orzamentos e pediríalles a todos os concelleiros, incluídos os da oposición, que aproben
a urxencia deste punto para así poder debater estes orzamentos e así logo cada un exprese o que
considere oportuno. 
Remata dicindo que, por todo o exposto, o seu grupo seguirá cara adiante e someterá a urxencia a
votación.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP Gumersindo Pedro Galego Feal
que di que volve repetir que el non asistiu á Xunta de Voceiros das 8.30 h; mandoulle unha mensaxe
ao alcalde dicíndolle que por motivos persoais non podería asistir, pero que pasaría as 13.00 h daquel
día; entón o alcalde deulle a posibilidade de facer unha Comisión extraordinaria.
 Todo isto o entende e entende que a decisión de traer estes orzamentos deste xeito é unha decisión
do goberno ao que o seu grupo non ten nada que obxectar, para iso son nove concelleiros, son
maioría, é máis, o seu grupo ofreceulle os seus votos para aprobar os orzamentos, pero quen debe
chamar? o seu grupo ou o goberno? Entende que debe chamarlle o goberno e ninguén o chamou
para nada, cousa que cando eles gobernaban sempre o fixeron, xa que o concelleiro de Facenda
reuníase cos concelleiros da oposición calquera día.
 Ao non chamarlles entendeu que son concelleiros suficientes. Tamén lle pediría que cando saía facer
declaracións na prensa, entre elas a que sae hoxe, que non trate de enganar aos veciños, xa que o
orzamento  é  unha  previsión  de  ingresos  e  gastos  e  non  depende  da  liquidación  do  orzamento
anterior para que se comecen a negociar.
 Efectivamente tivo un lapsus antes cando falou da prórroga do 2015 pois o actual goberno aprobou
uns orzamentos que saíron publicados o 15 de novembro no BOP e pregúntalle de que valeron os
orzamentos en novembro;  valeron de pouco,  pero  cando menos  se  consolidaron as  cifras  e  se
puideron facer todas as operacións que se puideron facer, igual que lle vai pasar a estes.
Xa sabe que recoñeceu que o retraso foi culpa do alcalde, pero pola liquidación non, pois dende a
publicación dos orzamentos do ano pasado puideron poñerse a traballar nos deste ano.

A continuación intervén o alcalde que di que, se queren debater sobre os orzamentos, primeiro hai
que aprobar a urxencia.

Seguidamente continúa a intervir o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
contestándolle ao alcalde respecto do que dixo de que os orzamentos son os maiores, xa que se se
ven os números isto se produce polos 380.000 euros do campo de fútbol, 350.000 do plan de aforro
social que aprobou a Deputación co remanente do ano 2015 e o incremento do IBI aos veciños.
Respecto disto último quere lembrar que, cando foi a regularización catastral, a oposición daquela,
hoxe goberno, os queimaron e el sempre dixo que a regularización catastral tivo fallos, pero non se
lle pode dicir que non era xusto que quen fixo unha piscina non pagase por ela.

A continuación intervén o alcalde que di que se está a falar da urxencia da proposta de orzamentos.

De seguido prosegue o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, dicindo que
se o motivo de que son os orzamentos máis altos de todos non é motivo para votar a urxencia,
debían ter feito o seu traballo e comezar a facer uns orzamentos no mes de novembro cando se
aprobaron os do 2015.

A  continuación  fai  uso  da  palabra a  voceira  do  grupo  mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que di que, ante a previsión de que non se aprobe a urxencia, quere deixar constancia de
que xa dixo que votará a favor desta e quere deixar constancia do que pensa do orzamento.

A continuación intervén o alcalde que dille á voceira do grupo mixto municipal o mesmo que lle dixo
ao voceiro do grupo municipal do PP, que se non se vota a urxencia non ten sentido, porque se
debaterían os orzamentos sen incluílos na orde do día.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que están de acordo co dito polo alcalde que o 14 de xullo se aprobaron as partidas e
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as cifras do orzamento, pero quedaron pendentes de seguir falando e discutindo o que el chama a
parte política, así o grupo de goberno está formado por tres grupos que obtiveron un consenso para
elixir un alcalde en base a uns fundamentos políticos de actuación, respecto do que tiñan pendente
de chegar a un acordo. Non entende a urxencia de convocar este debate de orzamentos con tres días
de antelación e por que non se poden usar seis ou sete días máis. Os acordos que teñen asinados os
tres grupos políticos din que os orzamentos teñen que ser participativos e non entenden onde está a
participación cando se fai unha votación de urxencia.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo, que di, respecto do dito polo alcalde, que espera que non medira mal as súas palabra e
quere aclarar que dende o seu grupo político non hai ningún tipo de intencionalidade para cobrar
máis cartos por un Pleno extraordinario, é máis infórmalles que calquera Pleno extraordinario que se
convoque  para  tratar  os  orzamentos  o  grupo  socialista  ao  completo  renunciará  integramente  á
cantidade que cobre do Concello de Fene e, se iso non é posible tecnicamente, doarán os cartos a
unha entidade de traballo social que realice as súas tarefas no Concello de Fene. 
Dille ao alcalde que hai determinados argumentos que non están a altura do debate deste Pleno e
que pensa que ningún dos voceiros chega a ese nivel e gustaríalle que esa desconfianza a retirase.
Polo seu grupo non vai ser que se fagan todos os intentos posibles para recompoñer un espazo de
confianza dentro dos grupos políticos de esquerda.
 Dille ao alcalde que hai cousas que non son exactas, o seu grupo non lle dixo nada respecto do
anexo de persoal,  pese a que ten o anexo dende a convocatoria, pero dende que presentou os
orzamentos insistiu en máis dunha ocasión que, xunto co debate dos orzamentos, querían negociar
as bases de execución, que son as normativas que regulamentan como se van gastar os cartos e o
alcalde  en ningún momento convocou aos grupos do goberno para debatelas,  é máis,  dixo que
presentou os orzamentos hai  unha semana ao  que lle  di  que as  bases de execución xunto cos
orzamentos  foron  presentadas  dun  xeito  moi  peculiar,  coa  convocatoria  da  Mesa  Xeral  de
Negociación. Entende que se son un goberno composto por tres partidos, un documento fundamental
que acompaña os orzamentos e que marca como estes  se  van desenvolver,  como mínimo,  por
cortesía, sería presentarllo aos socios de goberno para debatelos e, por cortesía, sería presentalo ao
conxunto da Corporación no marco axeitado para isto, pero isto non o fixo. O luns levou á sesión de
Voceiros este procedemento para aprobar os orzamentos, o levou sen que ningún dos demais grupos
do goberno, agás o do alcalde.
 O grupo Socialista pediulle unha reunión de todos os voceiros dos grupos que forma o goberno para
tratar de superar a situación da que saíron da Comisión de Facenda; o martes chamaron ao alcalde
telefonicamente  para  dicirlle  en  que  non  coincidían  e  pedíronlle  que  adiara  o  debate  e  lle
manifestaron que na Comisión, dado o tempo que había, o seu grupo non ía abandonar a posición de
quen encabeza o goberno e que querían que se abrise un espazo para tratar de recompoñer a
confianza do grupo de goberno, cousa que se intentou onte ata a noite e ninguén tiña présa por irse
agás quen o alcalde sabe; hoxe pola mañá volveuse intentar e non foi posible. 
Basicamente, dille ao alcalde,  trae uns orzamentos ao Pleno que non reúnen o consenso mínimo
para que saian aprobados, o que xa sabía. Puxéronse enriba da mesa alternativas para non chegar a
esta situación e, a pesar de todo, decidiu seguir adiante. A responsabilidade de que isto se produza é
do  alcalde,  quen,  non  obstante,  segue  contando  coa  súa  dispoñibilidade  para  desbloquear  esta
situación.

A continuación intervén o alcalde que di que non vai contestar algunha das intervencións porque non
lle parece oportuno contestalas no Pleno. De todos os xeitos, todos se verán reflectidos logo da
votación e das intervencións que se acaban de producir.

Sometido o asunto a votación foi rexeitada a súa inclusión na orde do día logo de obter 5

votos a favor (4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), 7 votos en contra do grupo popular

e 5 abstencións (3 do grupo socialista e 2 do grupo Somos Fene).

 

3. Rogos e preguntas

A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, fai os seguintes 
rogos e preguntas:
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- Ve con certa preocupación que se están retrasando a contratación das brigadas contraincendios e
dos condutores da motobomba, que intúen que está operativa porque o outro día a veu en Almieriras
na festa dos Vikingos.
Contéstalle a concelleira de Persoal, Seguridade, Formación e Emprego, Alejandra Permuy Meizoso,
que  unha vez máis alucina co seu partido. Que lle pregunten pola motobomba cando é o seu propio
partido, o PP, que dende a Xunta de Galicia foi o que cambiou o convenio o 23 de xullo, o que
provocou que se teñan que facer unhas bolsas novas,  novas probas físicas que antes non existían e
demais. Se este convenio decídese cambiar antes de comezar a campaña non é por culpa súa. Isto
obrigou a facer unhas bases, unha nova proba física, o que está xa todo feito. A semana que vén
comeza o persoal a traballar. Non obstante esta nota é mentira, a motobomba estivo nas festas de
Sillobre, o luns e o martes, 28 e 29, a levaron os condutores do Concello e só deixa de funcionar
cando a hai que arranxar. Respecto dos brigadistas, di que xa están traballando e, unha vez máis, se
a Xunta de Galicia vai lenta, eles non teñen culpa.

- Nas Comisións non se deron conta se se estaban sacando adiante esas bolsas de peóns que ían
suplir ás empresas que estaban contratadas, non saben como está este trámite.
Contéstalle a concelleira de Persoal, Seguridade, Formación e Emprego, Alejandra Permuy Meizoso,
que  levan  feitas  cinco  bolsas:  auxiliar  administrativo,  administrativo,  conserxe,  motobomba  e
brigadistas.
A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, pregúntalle se
deu conta disto na Comisión?
A concelleira de Persoal, Seguridade, Formación e Emprego, Alejandra Permuy Meizoso, contéstalle
que  si.  De  todos  os  xeitos,  as  bolsas  de  peóns  están  funcionando  e  están  substituíndo  aos
traballadores que saen de vacacións.

- Foi visitar a depuradora de Maniños, sobre a que xa preguntou o mes pasado, e di que segue chea
de auga e maleza e pensa que a empresa Viaqua está tomando de broma a este Concello, igual que
llo fixo a el, pero sancionouna no que puido. Roga que se se pode aplicar un pouco máis de premura
en base a aplicación taxante da lei, que se faga.
Contéstalle o concelleiro delegado de Obras e Servizos, Antón Lois Noceda Carballo, que este mes
fixo un calendario das obras pendentes que tiña Viaqua por facer no Concello e se concretou para
esta semana o inicio dos traballos, tanto do “socabón” de Perlío como a retirada de lodos, este tema
é máis complexo porque a EDAR ten que darlle a Viaqua autorización e detalle dos días e horas aos
que se pode realizar.
A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, dille que isto é
para as augas e non para os lodos, xa que a sentenza establece que os lodos teñen que ir para
Somozas.
O concelleiro delegado de Obras e Servizos, Antón Lois Noceda Carballo, dille que o que coñece é que
Geseco informou que os lodos se poden depositar en dez puntos.
A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, dille que iso é
para as augas, que están autorizados a vertelas á depuradora no tanque de Barallobre, pero os
lodos, que foi polo que houbo o xuízo, teñen que ir para Somozas.
O concelleiro delegado de Obras e Servizos, Antón Lois Noceda Carballo, dille que o que sabe é que
os  traballos  de  vertido  cara  á  depuradora  quedáronse  de  facer  esta  semana  e  que  Geseco
comunicoulle a posibilidade de facelos o venres e que Viaqua esta semana comezaría a iniciar os
traballos. 

- Entrou por rexistro un requirimento da Consellería de Medio Ambiente respecto das medidas que se
adoptaron na praia de Barallobre, na zona do Carril.
Contéstalle o alcalde que hai anos que neste Concello hai un problema grave en dous ou tres sitios
por contaminación das augas. Un deles é no Carril, problema que leva moitos anos, un problema ao
que antes non se lle contestaba nada, segundo lle din dende Augas de Galicia, e que nin sequera o
concelleiro responsable acompañaba a Augas de Galicia a facer esas inspeccións, a diferenza do que
pasa agora. Agora existe un proxecto para a depuración destas augas que está feito e presentado
ante Augas de Galicia, que se fará por medio dunha subvención das que hai solicitadas.

-  Entrou  por  rexistro un escrito  de  Sogama no que se  rexeitaba algo  que pensa que pode ser
respecto do canon de Sogama. O que ten claro é que cando saíron do goberno se estaban facendo as
achegas a Sogama e imaxina que tamén se están facendo agora, pero queren saber se o Concello
fixo algunha publicación a Sogama e a que se refire este escrito.
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Contéstalle o alcalde que o Concello de Fene pagou e o único que hai é un escrito de agradecemento
por non deixar de pagar.

- Por distintas circunstancias estanse xubilando traballadores da limpeza deste Concello e hai tempo
que pediron que se ordenase o contrato da limpeza que hai dende hai anos e que o seu goberno
mantivo e así  segue, por iso di que ante estas xubilacións sería importante facer unha bolsa ou
proceder a regularizar a situación desta empresa.
O  concelleiro  delegado  de  Obras  e  Servizos,  Antón  Lois  Noceda  Carballo,  dille  que  esta
responsabilidade é compartida con outras áreas e o seu criterio neste tema é que en todos os postos
de traballo que son anuais e a xornada completa deberíanse cubrir con persoal específico municipal,
a través de bolsas, coa apertura dos prazos no momento no que sexa posible. Tamén é certo que
coñece os esforzos para solucionar as distintas eivas de baixas de contratación que está a facer a
concelleira de Persoal e da dificultade destes procesos pola situación económica que hai, pero todas
esas baixas e carencias non son todas precisamente deste ano. 

A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, dille que o que
rogaba era o contrario: a regularización do contrato de limpeza e non a contratación do persoal para
cubrir as prazas vacantes.

- Dende que se aprobou o cambio de usos da Ordenanza de usos do polígono, tanto o señor alcalde
como a concelleira de Persoal están moi animados cos postos de traballo que se van crear. Esta
ordenanza a tramitou o goberno anterior e aprobouse aquí sen modificar nin un punto, nin unha
coma, por tanto roga que, logo de que se recoñeceu o traballo que fixo o seu grupo cando estivo no
goberno, desapareceran as declaracións que fixo o BNG que dicía que o goberno do PP impulsou
unha ordenanza de usos industriais para ocultar a súa incompetencia e favorecer aos infractores
urbanísticos... Por iso pensa que estas manifestacións deben ser retiradas, logo de que vostedes
aprobaran a Ordenanza elaboradas polo PP sen mover unha coma, cando menos que o retiren da
páxina oficial.
Contéstalle o alcalde que xa comeza a estar canso da discreción e dille ao voceiro do grupo municipal
do PP que o seu goberno permitiu no polígono de Fene abrir actividades que non estaban autorizadas
e a outras non; non sabe por que motivo, a unhas lles permitiron abrir e a outras non, e non vai
nomear empresas porque non vén a conto. Pensa que xa estivo ben, o que fixo este goberno antes
de aprobar esa ordenanza, cousa repetida unha e mil veces, foi pechar as instalacións das empresas
que estaban ilegais e logo, unha vez aprobada a ordenanza, volveron solicitar os permisos.

- Logo de ver que hoxe non se trataron os orzamentos, roga que sería conveniente ver os temas das
ordenanzas que había que modificar si ou si e que tanto lle reclamaron ao seu goberno e que o
traian ao Pleno antes dos orzamentos.

- Por respecto aos veciños deste Concello, rógalle ao alcalde que teña en conta que o seu grupo ten
sete concelleiros, é dicir, os mesmos concelleiros que ten o seu partido e o partido socialista xuntos,
e que suman máis de 2000 votos, por iso a vindeira vez que traia uns orzamentos chámenos, porque
os seus votantes tamén merecen un respecto do goberno deste Concello, que debe ser o goberno de
todos.

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

- Que ocorre coas porterías da pista polideportiva de Sillobre?
Contéstalle  o  concelleiro  de  Deportes,  Participación  e  Información  Cidadá,  Transparencia  e
Comunicación,  Xoán  Manuel  Rodríguez  Bastida,  que  hoxe  precisamente  fixo  coa  traballadora
municipal que leva deportes a distribución dos cartos que viñeron aceptados pola Deputación (do que
xa informou na última Comisión á que a voceira non puido asistir) e está contemplado o arranxo das
porterías, as redes e demais.

- Lémbralles o estado dos camiños respecto da maleza, porque o concello está practicamente cheo
de silvas.
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Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 19.06 h,
de todo o que, como secretaria, dou fe.

O alcalde A secretaria

Juventino José Trigo Rey Estefanía Manteiga Lamas
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