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ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO DE 
FENE CON DATA   2 DE FEBREIRO DE 2006. 
 
 
 
         No Salón de Sesións da Casa do Concello de Fene, sendo as  dezaoito horas e 
cinco minutos do día  dous de Febreiro de dous mil seis, previa convocatoria e citación 
ó efecto, reúnese, en Sesión Ordinaria e primeira convocatoria, o Pleno do Concello, 
presidido polo Sr. Alcalde-Presidente D. Xosé María Rivera Arnoso,  coa asistencia 
dos Concelleiros Don Xosé María Permuy Martínez, Don Andrés González Vizoso,  
Dona Mª Alicia Martínez González, Don Xosé Anxo González Tomé, Don Manuel V. 
Pico Sanmartín, Dona Rita María Couto Seijido, Don Jorge Luis Yáñez Fernández, 
Don Manuel Angel Rodríguez Carballeira, Don José Iván Puentes Rivera, Dona María 
del Carmen Goti Ramil, Don Carlos García Bermúdez, Dona Mª Purificación Rodríguez 
Rico, Dona Mª Isabel Blanco Pico, Dona Amalia Malvar Fernández, Dona Mª Pilar 
Fornos Corral e D. Manuel Sánchez Martínez. 
 
Asiste a Sra. Interventora Dona Martina Manteiga Fulgueira, e actúa como Secretaria 
Dona Asunción Coromoto Sardón Blanco,  que o é da Corporación. 
 
Aberta a sesión pola Presidencia, éntrase no estudio e discusión dos asuntos incluídos 
na Orde do Día, adoptándose os acordos seguintes: 
 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS 
ANTERIORES DE DATAS 21.11.05; 1.12.05 E 4.01.06.- 
 
 A Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade dos/as 
señores/as asistentes acorda prestar aprobación ás actas das sesións extraordinaria 
do 21 de Novembro de 2005 e ordinarias de data 1 de Decembro de 2005 e 4 de 
Xaneiro de 2006.- 
  
 2º.- BORRADOR DO PROXECTO DE IMPULSO DA SOSTENIBILIDADE 
COMERCIAL E OPERATIVA PRESENTADA POLA CONFRARÍA DE PESCADORES 
“SANTIAGO APOSTOL”, DE BARALLOBRE (FENE).- 
 
 Dáse conta do borrador do proxecto de impulso da sostenibilidade comercial e 
operativa presentada pola Confraría de Pescadores “Santiago Apostol de Barallobre 
acolléndose á Orde da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos do 30 de Decembro 
de 2005. 
 
 Previa deliberación, a Corporación municipal en votación ordinaria e por 
unanimidade dos/as señores/as asistentes acorda presta-lo apoio deste Concello ao 
Proxecto sinalado no epígrafe.” 
  

DELIBERACIÓNS 
 
 O SR. PERMUY MARTÍNEZ manifesta que o que pide a Confraría é que van a 
acollerse á orde da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos do 30 de Decembro de 
2005 para facer un plan de aproveitamento ao máximo dos recursos marítimos que hai 
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na ría dende Neda ata Mugardos, intentando a mellora tanto na producción coma na 
comercialización, todo encauzado ao que é mariscos da ría e tamén encamiñado a 
incrementa-lo número de postos de traballo, mañá teñen que entregar este proxecto, a 
verdade xa é que hai tempo que o concello estivera mirando de facer un proxecto 
desta envergadura e o que piden é o apoio do pleno para esa petición. 
 
 A SRA. RODRÍGUEZ RICO quere manifestar que esperan que dende a actual 
Xunta de Galicia e dende o propio concello de Fene se tome bo exemplo das políticas 
que interesan e que favorecen e benefician aos veciños e que sexan capaces de 
aportar e financiar ideas pioneiras no sector, destacar que tamén dende a Xunta do PP 
no goberno anterior xa se iniciou unha obra importante na Confraría e dende logo 
esperan que a partir de agora e con este proxecto, que sigan adiante obras 
importantes como estas. O que lle acaba de chama-la atención é que se manifeste 
que mañá é a data límite para presenta-lo proxecto e que realmente nestes momentos 
aínda estean rematandoo, cre que é un proxecto demasiado serio e as presas e facer 
todo contra reloxo non da bo resultado pero esperan que polo ben de todos saia 
adiante. 
 
 3º.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A 
AMPLIACIÓN E REORDENACIÓN DA ZONA DE APARCADOIRO DENTRO DA 
PARCELA QUE OCUPA A PISCINA MUNICIPAL.- 
 
 Dáse conta da Moción presentada polo Grupo Municipal do PP que transcrita e 
traducida ao galego, di o seguinte: 
 
 “A grande afluencia de usuarios á piscina municipal a determinadas hora do día 
xera importantes problemas de circulación na vía que da acceso a dita instalación. 
 
 A insuficiencia de prazas de aparcamento dentro do recinto ven motivado pola 
maior parte das persoas que acuden a esas horas, teñan que aparca-lo seu vehículo 
na calzada ou en zonas próximas totalmente inadecuadas para iso. 
 
 Tal situación ven xerando innumerables protestas dos usuarios e dos veciños e 
provocando situacións de resgo para os vehículos que circulan por dita vía, ben por 
atoparse algúns realizando manobras non permitidas como cambios de sentido ou 
polo estreitamento do vial como consecuencia dos vehículos que hai aparcados a 
ámbalas marxes da calzada. 
 
 É preciso dar solución a esa carencia e dotar á piscina municipal de prazas de 
aparcamento axeitadas que permitan asumi-la afluencia de público para así evita-las 
situacións que se teñen relatado. 
 
 Por todo elo solicitamos do Pleno se tomen os seguintes ACORDOS: 
 
- Que por parte dos servicios técnicos municipais se proceda a redacta-lo 
correspondente proxecto de ampliación e reordenación da zona de aparcamento 
dentro da parcela que ocupa a piscina municipal, habilitando prazas para autobuses e 
minusválidos, con supresión das barreiras arquitectónicas que impidan a súa 
adecuada utilización. 
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- Que polos servicios técnicos municipais se proceda a presuposta-lo importe de 
tales obras para a súa inclusión nos orzamentos do ano 2006.” 
 
Previa deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por unanimidade 
dos/as señores/as asistentes acorda deixar sobre a mesa a moción transcrita 
pendente de informe técnico. 
 

DELIBERACIÓN 
 
 A SRA. RODRÍGUEZ RICO da lectura á moción do seu grupo. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ manifesta que o seu grupo está de acordo no 
contexto da moción que presenta o PP, realmente non hai unha  boa relación entre o 
que é unha estructura municipal da piscina e o aparcadoiro que aí temos. O certo é 
que os diñeiros que van vir supramunicipais da Deputación xa están destinados na 
piscina para o mantemento da maquinaria e algúns amaños que proceden alí. Na 
segunda parte da moción se plantexa que o estudio técnico indique o custo económico 
e que isto se meta nos orzamentos do 2006, realmente aí é onde discrepan, é dicir, a 
súa idea dos orzamentos do 2006 non ía incluír unha compra de terreo que vai 
implicar este estudio técnico, entón en principio na reunión que tiveron hai quince días 
de primeiros contactos sobre os orzamentos non pensaron nunha inversión destas 
características, eles aceptan a moción tal como a presentan, no contexto de que a 
oficina técnica faga o estudio e incluso que faga o custo económico, pero non poden 
aceptar que se meta na discusión dos orzamentos do 2006, polo menos pola súa parte 
xa que non era unha das súas previsións, en calquera caso o que si poden aceptar é a 
moción sen que se meta nos orzamentos do 2006 si fan a precisión de que se meta 
nos debates dos orzamentos do 2006 que son dúas cousas distintas. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTINEZ manifesta que si ben están de acordo co tema 
que se plantexa, non hai dúbida que hai insuficiencia de prazas de aparcadoiros, que 
os coches están onde están e lles parece correcto que os técnicos municipais realicen 
un proxecto de ampliación e reordenación e ver que se pode facer, respecto ás outras 
cousas tamén están de acordo cando falan de autobuses, prazas de minusválidos, 
supresión de barreiras, etc., e que se inclúan en orzamento aquí tamén é verdade que 
os orzamentos vanse empezar a negociar canto primeiro mellor e en tanto se fai o 
proxecto vai pasar un tempo determinado e non sabe si vai chegar a tempo un non, e 
ademais hai que ter en conta a dispoñibilidade de cartos que nese momento exista, e 
se terá que mirar que é posible encaixalo, non obstante van votar a favor. 
 
 O SR. PICO SANMARTIN manifesta que o grupo do BNG analizou esta moción 
e sacou varias conclusións, unha é que efectivamente non cabe dúbida que hai que 
dotar á piscina municipal dun aparcadoiro e hai varias formas de facelo, hai formas de 
ó mellor esperar un pouco e que poden ser baratas para o concello como pode ser o 
desenrolo das AP-22 e 23 que xa dotaría á propia piscina de aparcadoiros, ten que 
desenrolar a rúa que sae a do Medio co camiño de Mundín e ten que desenrolar a rúa 
que sae da Queiroga e tamén vai ao camiño de Mundín, entón con esto seguramente 
xa non habería problema de aparcadoiro na piscina. Despois o de pasalo á oficina 
técnica tamén lles parece unha boa idea para que os técnicos avalíen esto pero que 
pensa que vai ter un custo elevado para o Concello porque o solar que é propio da 
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piscina non da para un aparcadoiro alí porque as medidas que quedan non son 
suficientes, e esto conlevaría a que habería que comprar ou expropiar na zona de 
equipamentos que temos alí marcada, pódese comprar o que faga falla para 
aparcadoiro e desenrolar a rúa que entronca ca do Medio e ca de Mundín, rematando 
esa rúa e comprando o que faga falla para aparcadoiro pois tamén sería unha cousa 
boa que dotaría á piscina de aparcadoiro, pero é unha operación cara, polo tanto hai 
que avaliar tamén que si din que se meta nos orzamentos, loxicamente hai que dicir 
tamén que é o que se quita, porque os cartos dos orzamentos a estas alturas pensa 
que xa saben cales son e entón hai que dicir que para meter esto hai que sacar outra 
cousa e que obras se quitan, ou como se fai porque non é meter unha partida nos 
orzamentos ¿de onde sae a partida e os cartos?, entón eles poden estar de acordo 
coa moción en si e que se pase á oficina técnica e faga unha valoración e proxecto, 
pero non para os orzamentos de 2006, e cando esté feito e valorado e si están de 
acordo, levalo a cabo, pero non están de acordo con metelos nos orzamentos do 2006 
porque entenden que nestes momentos non tería cabida, senón que se diga que obras 
hai que quitar e a que parroquias as quitamos. 
 
 A SRA. RODRÍGUEZ RICO indica que é recoñecido por todos que é un 
problema que está aí e que dende o PP consideran que é un dos problemas co que se 
atopan agora en Fene e os problemas evidentemente hai que ir solucionándoos pouco 
a pouco e agora mesmo eles teñen esa prioridade e por eso queren que se inclúa nos 
orzamentos porque ata agora non están pechados e imaxina que cando se siga 
negociando, tódolos partidos poderán aportar as súa ideas e esta é unha prioridade 
que queren aportar dende o partido popular. Con esta obra á que se pode facer fronte, 
non quere dicir que se teña que quitar diñeiro dunha parroquia ou doutra porque, 
independentemente de que esté situada en Centieiras é unha cousa da que gozan 
tódolos veciños de Fene, de calquera parroquia e de fóra, non só se limitan aos 
veciños aquí en Fene e realmente si queremos que o servicio da piscina municipal si 
queremos ofertar uns servicios que para ser competitivos con Concellos limítrofes 
dende logo que hai que intentar abrir un pouco mais o abanico e solucionar todos 
estes puntos. Tamén é certo que agora mesmo as dimensións que temos nos accesos 
á piscina poden ser limitados, si que ó mellor a zona de equipamentos habería que 
expropiala pero non ve porque se ten que poñer tanto o grito no ceo cando no seu día 
tamén se falaba de dedicar aí para un auditorio, pois eles consideran que agora 
mesmo tal e como está a situación mais prioritaria é a piscina porque temos a 
instalación aí e non queren que esa instalación quede encaixonada e despois nos 
levemos as mans á cabeza dicindo que se nos van tódolos usuarios aos Concellos 
limítrofes, dende logo o que pretende o Partido Popular é incluílo nestes orzamentos é 
unha proposta que fai, que a debaterán no seu momento, cre que o orzamento non 
está pechado e lles gustaría sacar esta opción adiante, si non pode contar co apoio de 
tódolos grupos, independentemente de que é bonito dicir que se recoñece o problema 
pero que xa se deixará, falaremos mais adiante. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ indica que o que está a dicir a Sra. Rodríguez 
Rico é que se negocie esto e que se meta xa no orzamento do 2006, esto é inviable, 
levamos quince días coa negociación do orzamento de 2006, aquí hai presentadas 
unhas propostas do PSOE e unhas propostas do BNG e están á espera de propostas 
do PP e de EU e cre que esto como moción aprobala sempre e cando se contemple 
debater nos orzamentos de 2006 parécelle o camiño lóxico, o que non ve normal é 
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metelo pola porta de atrás e aprobado por moción, porque efectivamente compra-lo 
terreo de ó lado vale 20.000 euros ou estaba orzamentado en 20.000 euros no 
orzamento do ano pasado e o PSOE negouse porque entendían que a dinámica do 
auditorio era outra e non comprar ese terreo, pero sabe que comprar o terreo para 
aparcamento da piscina municipal supón comprar ó terreo que é accesorio que son 
20.000 euros, polo tanto a posibilidade que eles plantexan a esta moción é non que se 
meta nos orzamentos do 2006 senón que se debata nos orzamentos do 2006 senón 
loxicamente teñen que votar en contra. 
 
 O SR. GONZÁLEZ VIZOSO manifesta que a cantidade non son 20.000 euros, 
eso vale 25 millóns de pesetas, hai que falar con datos reais, aquí se presentan 
mocións e todo o mundo ten dereito a presentar mocións pero as mocións hai que 
cuantificalas e hai que saber o que significa cada moción, aquí fala dunha 
reordenación da parcela actual, para eso hai que facer un informe técnico si se pode 
reordenar a parcela municipal. O P.P. fala de redacción xa dun proxecto, de execución 
entende, e previamente hai que facer unha cédula de cualificación urbanística para ver 
o que se pode facer en toda a parcela e nos dirá si a parcela municipal é apta, vale ou 
non vale para aparcamento, eso por un lado, por outro lado, aínda que valga para 
aparcadoiro temos unha dificultade, que o acceso detrás da piscina ten urbanizado 
soamente o fronte do Concello pero o restante fronte non está urbanizado, que é un 
camiño estreitísimo e que hai que facer unha urbanización completa con beirarrúas 
que vale aproximadamente vinte millóns de pesetas, porque aí non vale un camiño 
rural, hai que facer unha urbanización, quere dicir que as cousas non se poden dicir 
alegremente aquí, as cousas hai que pensalas, estudialas, e cando estén ben 
pensadas e estudiadas entón se decide, poden quedar flecos, flecos que nos quedan 
a todos pero isto é un pastón, o único que ten de bo é que denuncia unha deficiencia 
municipal, totalmente de acordo, pero darlle unha solución así non pode ser, e pídelle 
perdón ao Sr. Pico Sanmartín por interromperlle. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ di que cando dicía de votar a favor dende EU era 
tendo en conta esa serie de cousas coñecendo o valor do proxecto porque o proxecto 
van pasar uns meses para facelo entre unhas cousas e outras nos orzamentos si o 
levamos nestes momentos non temos un valor para cuantificalo por eso dicía que ían 
votar a favor pero con esa serie de cousas por aí e o voto a favor que se entenda nese 
sentido, recoñecendo tódalas cousas que en principio dixo e que se faga o proxecto e 
haber que é o que sae e si si pode tratar aquí como ben dixo cando se pechen os 
orzamentos si hai cabida por se fará. 
 
 A SRA. RODRÍGUEZ RICO manifesta que o que pretenden é que desde os 
servicios técnicos se faga un proxecto das obras que se podan levar a cabo aí e facer 
unha reserva nos orzamentos do 2006 por si esto é viable facer fronte a algo, 
realmente, non é que ela sexa técnica, pero  tampouco é necesario comprar todo o 
terreo que hai aí, suficiente, aí temos a rúa de acceso para que vexan que non veñen 
aquí a presentar unha moción á lixeira, si a presentan é cunhas causas, a solución ao 
mellor non é valida, pero a solución intentan buscala, e é a seguinte: a rúa que da 
acceso á piscina ten once metros, que se pode anchear, se pode facer unha 
expropiación sen ser todo o terreo que hai alí, pódese facer exclusivamente para 
ancheala e chegar a dezaseis metros e facer unha serie de aparcadoiros en batería 
sen necesidade de comprar, soamente co ancheamento da rúa que en mais sitios se 
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anchea e se fai unha expropiación para anchear un vial aquí é factible e non se meten 
en semellante inversión e se poden facer aparcadoiros en batería, entón o que 
pretenden é que dende os servicios técnicos se faga un estudio para ver si esto é 
viable, si se di que non é viable pois haberá que buscarlle outra solución no futuro. 
 
 O SR. PICO SANMARTÍN di que como xa o dixo nun principio, non hai ningún 
problema en remitirlle esto á oficina técnica e que fagan un estudio do que se pode 
facer alí, a el parécelle que non é viable expropiar unha parte de algo, cre que ese non 
é o camiño, e di e está de acordo dende o principio de que se mande á oficina técnica 
e que digan o que se pode facer alí e despois debatelo, pero dende logo non cre que 
colla neste orzamento porque é o dicía o Sr. Sánchez Martínez é unha realidade, 
cando esto chegue aquí si non está aprobado o orzamento malo. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ di que non acaba de entender cal é a proposta 
definitiva do PP porque a proposta no punto un é correcta, e a aceptan e no punto 
dous tamén que se proceda ao estudio orzamentario, para a súa inclusión nos 
orzamentos do 2006 non están de acordo, para o seu debate nos orzamentos do 2006 
si poden estar de acordo, pero para que se inclúa eso é que vai metido xa no 
orzamento,  non se debate, métese xa e eles non poden aceptar esa cuestión tan 
categórica que plantexan aí, eles o que lles piden é que metan esto para o seu debate 
nos orzamentos do 2006 porque nin está iniciado o debate nin están feitos os 
orzamentos do 2006. 
 
 O SR. GONZÁLEZ VIZOSO di que estando de acordo todos coa necesidade, 
coa demanda desa necesidade, que quede sobre a mesa e parar aos servicios 
técnicos esta moción para que fagan os informes correspondentes e cando os fagan 
se debaterán na comisión e se devolverá a moción ao pleno. 
 
  A SRA. RODRÍGUEZ RICO di que estando de acordo todos o deixarán en 
pendente dese estudio e o que piden é que na primeira ocasión que se poda incluír 
esta obra que se inclúa. 
 
 4º.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP 
SOBRE A APROBACIÓN DO ANTEPROXECTO DA LEI DE PROMOCIÓN DA 
AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.-
 
 Dáse conta da proposición presentada polo grupo municipal do P.P. que 
transcrita e traducida ao galego di o seguinte: 
 
 “O día 23 de decembro de 2005, o Consello de Ministros aprobou un informe 
dobre o Anteproxecto de Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás 
persoas en situación de dependencia. 
 
 A aprobación desta iniciativa debe relacionarse co Pacto de Toledo, que incluíu 
o compromiso unánime de tódolos grupos políticos para dar solución aos problemas 
das persoas dependentes e das súas familias. 
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 É evidente que a protección social das persoas dependentes veñen sendo xa 
obxecto de positivas actuacións por parte das Entidades Locais e das Comunidades 
Autónomas e que estas son boa base para seguir avanzando nun ámbito tan sensible 
para o benestar dos cidadáns. 
 
 O Anteproxecto de Lei, aprobado polo Goberno da Nación, necesita maior 
concreción de xeito que, cando se aprobe o proxecto correspondente, queden 
regulados de modo específico os novos dereitos a favor das persoas dependentes, se 
definas as ferramentas de xestión do novo Sistema nacional de Atención á 
Dependencia, se garanta o seu funcionamento en réxime de igualdade en todo o 
territorio nacional e a súa plena sostenibilidade financeira a medio e longo prazo. 
 
 Para contribuír á estabilidade da atención ás persoas considerase moi positivo 
que se acade un Pacto de Estado sobre Dependencia. 
 
 Por elo, sométese á consideración do Pleno a aprobación dos seguintes 
acordos: 
 
PRIMEIRO.- Que se recoñeza o papel dos Concellos na atención á dependencia e o 
seu esforzo por manter estes programas, pese as súas dificultades de financiamento. 
 
SEGUNDO.- Valórase positivamente a experiencia dos concellos nesta materia por se-
la Administración mais próxima ao cidadá, aínda que é necesario ampliar e mellora-la 
súa actuación con prestacións e servicios de calidade en función das necesidades 
actuais e futuras de quen se atopan en situación de dependencia. 
 
TERCEIRO.- Apóiase a elaboración e aprobación, canto antes, dunha Lei que 
favoreza a promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de 
dependencia e a implantación dun sistema nacional da Dependencia efectivo, 
funcional e sostible. 
 
CUARTO.- Que esta Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en 
situación de dependencia se aprobe en base a un gran Pacto de Estado en 
cumprimento dos compromisos de 2003 do Pacto de toledo. 
 
QUINTO.- Manifestase que o Anteproxecto de Lei, na súa redacción actual, non 
asegura o dereito básico á protección das persoas en situación de dependencia, nin a 
Carteira de Servicios, nin un instrumento de valoración único e homoxéneo para todo o 
territorio nacional, e por elo, precisa dunha maior concrección nestas cuestións 
fundamentais: 
 

a. Garanti-lo dereito básico á protección das persoas en situación de 
dependencia. 

b. Garantir unha Carteira de Servicios básico aplicables en todo o 
territorio nacional. 

c. Garantir un instrumento de valoración único e homoxéneo en todo o 
territorio nacional. 
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d. Garanti-la participación das comunidades autónomas e as Entidades 
Locais no Consello territorial, similar ao Consello Interterritorial do Sistema Nacional de 
Saúde. 
e. Garantir un financiamento suficiente e sostible por parte dos 
Orzamentos Xerais do Estado, de xeito que se garanta a equidade, a cohesión social e 
a solidariedade interterritorial na protección das persoas dependentes. 
 
SEXTO.- Solicítase someter o citado Anteproxecto á valoración da Federación 
Española de Municipios e Provincias, de xeito que este órgano poda incorporar cantas 
propostas crea convenientes de cara á aprobación da Lei e a implantación dun 
Sistema Nacional de Atención á Dependencia”. 
 
 Previa deliberación e sometida a votación a proposición obtense o 
seguinte resultado: Votos a favor 4 do PP, votos en contra 5 do PSOE, abstencións 
oito (7 do BNG e 1 de EU-IU). En consecuencia a proposta presentada polo grupo 
municipal do PP non prospera. 
 

DELIBERACIÓN 
 
 A SRA. RODRÍGUEZ RICO pasa a dar lectura á Moción. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ manifesta que na exposición de 
motivos hai dous puntos que son o primeiro e o segundo que fai referencia a que se 
recoñeza o papel dos Concellos pola súa experiencia no tema da Lei de Dependencia, 
nese sentido quere recordarlle que no anteproxecto da Lei de Promoción da 
Autonomía Persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, contempla o 
carácter universal e público das prestacións, o acceso ás prestacións en condicións de 
igualdade e a participación de tódalas administracións no exercicio das súas 
competencias. No apartado correspondente ao sistema nacional de dependencia di 
textualmente:”...constitúese o sistema nacional de dependencia co fin de promove-la 
autonomía persoal e garanti-la atención e protección ás persoas en situación de 
dependencia en todo o territorio do estado coa colaboración e participación de tódalas 
administracións públicas no exercicio das súas competencias, incluídas as locais”, 
ademais tamén di que no seo do consello territorial do sistema nacional de 
dependencia, a administración xeral do estado e as comunidades autónomas e locais 
acordarán o plan de acción integral. Esto é un exemplo de que tanto o punto primeiro e 
segundo son obvios, é dicir, o recoñece o anteproxecto e non ten sentido que figuren 
nesta moción, polo menos eles o ven así. No punto terceiro di que se respalde a 
elaboración e aprobación canto antes dunha lei que favoreza a promoción da 
autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia e a 
implantación dun sistema nacional de dependencia efectivo, funcional e sostible, e 
neste punto pregúntase porque non o fixo o PP, que tiveron oito anos e non o fixeron e 
agora teñen presa para facelo, e recórdalle que os tres piares do estado do benestar 
que son concretamente o educativo, as pensións e o da sanidade son obra do partido 
socialista. 
 
 No punto cuarto apuntan que esta lei de promoción da autonomía 
persoal e atención ás persoas en situación de dependencia se aprobe en base a un 
gran pacto de estado en cumprimento dos compromisos de 2003 do Pacto de Toledo, 
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e a lei di: “o anteproxecto de lei aprobado será sometido a informe dos órganos 
consultivos, Consello Nacional de Discapacidade, Consello Estatal de Persoas 
Maiores, Consello Económico e Social e Conferencia sectorial de Asuntos Sociais, 
antes de ser dictaminado polo Consello de Estado, cre que un consenso mais amplo 
que este vai ser difícil conseguir, co cal o punto cuarto lle parece que é obvio. 
 
 O punto quinto ten varios apartados, no apartado a) poñen: garanti-
lo dereito básico á protección das persoas en situación de dependencia. As liñas 
básicas do anteproxecto din: establecerase en España un novo dereito de cidadanía 
que garanta a atención e coidados a persoas dependentes, persoas maiores e 
persoas con discapacidade grave, o Estado garantirá ás persoas que non se podan 
valer por si mesmas o acceso aos servicios sociais segundo o seu grado e nivel de 
dependencia. O sistema nacional de dependencia priorizará  as prestacións de 
servicios, axuda a domicilio, centros de día, da asistencia, de axuda técnica, prazas 
residenciais, etc., nos casos  que non fora posible, os beneficiarios poderán percibir 
unha prestación económica vinculada para a contratación dun servicio de mercado 
privado, os coidadores, familiares, poderán percibir unha prestación económica e se 
incorporarán á seguridade social. No apartado b) din: garantir unha carteira de 
servicios básicos aplicables en todo o territorio nacional. E concretamente nese punto 
di: “prestacións do sistema nacional de dependencia: 1. Prestación de servicios a 
través de centros e programas públicos ou concertados segundo catálogo. 2. 
Priorizarase a prestación de servicios sempre que se dispoña de oferta pública, os 
beneficiarios terán dereito a unha serie de servicios segundo o seu grado e nivel de 
dependencia, o catálogo de servicios incluirá servicios para a promoción da autonomía 
persoal, servicios para a atención e coidado, servicio de atención en centros de día e 
servicio de atención en centros residenciais, cre que este punto está perfectamente 
contemplado no anteproxecto de Lei. No apartado c) din: garantir un instrumento de 
valoración único e homoxéneo en todo o territorio nacional. Neste punto o 
anteproxecto di: “recoñecemento das dependencias. A situación de dependencia  
clasificarase nos seguintes grados, grado 1 dependencia moderada, grado 2 
dependencia severa, grado 3 gran dependencia. En cada un dos grados de 
dependencia estableceranse dous niveis en función da autonomía das persoas e da 
intensidade do coidado que requiren. O grado e nivel de dependencia a efectos da súa 
valoración determinarase mediante a aplicación do baremo que se acorde no Consello 
Territorial e que se aprobe regulamentariamente polo Goberno. O procedemento para 
o recoñecemento da situación de dependencia iniciarase a instancia dos cidadáns, 
estes serán avaliados polos órganos que designen as comunidades autónomas, o 
recoñecemento do dereito será expedido pola comunidade autónoma correspondente 
e terá validez en todo o Estado. Os recoñecementos das comunidades autónomas 
para acredita-la situación de dependencia terán efecto para a declaración de 
minusvalía nun grado igual ou superior ao 75% quen teñan recoñecida a pensión de 
gran invalidez ou a necesidade de asistencia de terceira persoa. No apartado d) 
plantexan garanti-la participación das comunidades autónomas e as entidades locais 
no Consello Territorial, similar ao consello Interterritorial do Sistema Nacional de 
Saúde. E neste punto o anteproxecto di: “por outro lado constituirase o Comité 
Consultivo do sistema nacional de dependencia para facer efectiva a participación 
institucional das organizacións sindicais e empresariais, ademais das administracións 
públicas, Estado, Comunidades autónomas e Entidades Locais no sistema. Por último 
din no apartado e) garantir un financiamento suficiente e sostible por parte dos 
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orzamentos xerais do Estado, de xeito que se garanta a equidade, a cohesión social e 
a solidariedade interterritorial na protección das persoas dependentes. Neste apartado 
que é o último que vai ler di: “o financiamento do sistema será con participación da 
Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas e no seu caso das 
Corporacións Locais. A participación do estado será do 1% do producto interior bruto e 
creará trescentos mil empregos, logo veñen detallados canto será a participación do 
estado dende o ano 2007 ata o 2012. Cre que tódolos puntos que presentan nesta 
moción están perfectamente recollidos no anteproxecto de lei, é un anteproxecto que 
está feito co consenso de tódalas entidades sociais, culturais, laborais, que dende logo 
é simplemente un anteproxecto e que aínda se ten que someter a debate, cre que esta 
lei xustifica con creces que se vote ao Partido socialista dende o seu punto de vista,  e 
ven a ser o cuarto piar do estado de benestar do que o Partido Socialista se senten 
moi orgullosos de se-los responsables de todo esto. O resumo é que cre que a moción 
é obvia, non ten sentido e a van votar en contra. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ manifesta que esta lei coa importancia 
que ten a faga quen a faga, neste momento é o PSOE quen está no goberno, é unha 
lei importantísima, hai un anteproxecto que xa se estivo explicando e imos ver a lei en 
que queda ao final, as perspectivas que teñen parecen ser bastante boas e si se 
concretan será un gran paso cara a adiante respecto ao estado de benestar e as 
cousas as faga quen as fagan deben aplaudirse e dende EU a aplauden. Toda a serie 
de cousas que presentan na moción eles están de acordo con ela, si como acaba de 
recordar o PSOE están recollidas na Lei pois moito mellor, nunha serie de cousas que 
plantexan cre que todo o mundo debe estar de acordo que unha lei co maior consenso 
posible, cre que será a aspiración tanto do grupo que esté a goberna-lo país como da 
oposición, dos cidadáns, etc. Centrándose nunha serie de cousas que falan de 
igualdade en todo o territorio indubidablemente quen non vai estar de acordo en que a 
igualdade sexa para os cidadáns igual en todo o estado español, a sostenibilidade e o 
financiamento probablemente tamén, recoñecemento da labor que levan desenrolando 
os Concellos e os demais entes locais a pesares das limitacións económicas que 
tiveron ata este momento, indubidablemente que tamén, de acordo coa participación 
económica das Comunidades Autónomas, Deputacións, Concellos, etc., no Consello, 
indubidablemente como se di que está recollido pois moito mellor xa, discutiremos 
moitos menos, e financiamento suficiente tamén, parécelle ben o que presentan e si 
está recollido xa moito mellor, non teñen nada que dicir respecto a esto. 
 
 A SRA. COUTO SEIJIDO manifesta que a eles esta moción lles 
parece oportunista e que se presenta a destempo, pensan que si tamén lles 
preocupaba tanto este tema ao PP porque non o solucionaron antes cando estiveron 
no goberno galego e central tamén. Nunca se fixo unha lei como esta sobre este tema 
aínda que pensan que é insuficiente nalgún dos seus puntos, é necesaria, ademais 
aínda é un anteproxecto de lei e esperan defende-los seus intereses como viñeron 
facendo ate agora tanto na fase de consultas como nos trámites parlamentarios, 
pensan ademais que algunhas das cousas que se piden nesta moción ten que 
desenvolvelas a Xunta de Galicia e non o Goberno Central, por iso necesitamos canto 
antes a creación dun Estatuto para Galicia, non pensan que sexa necesario someter 
este anteproxecto á valoración da Federación Española de Municipios e Provincias 
tampouco, pero si será necesario contar coa FEGAMP, por todos estes motivos, en 
espera de resultados, vanse abster. 
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 A SRA. RODRÍGUEZ RICO quere manifestar que dende o PP non 
están en absoluto en contra dunha lei de dependencia, cren que é conveniente unha 
elaboración de levala a cabo, no que discrepan, porque consideran que este 
anteproxecto, que xa foi presentado de maneira unilateralmente polo Goberno, pois 
consideran na súa redacción actual incorre nunha excesiva definición e que precisaba 
concretar unha serie de cuestións fundamentais, consideran que non está clara unha 
definición do dereito das persoas dependentes e das súas familias, tamén botan de 
menos un catálogo establecido na propia de lei de prestacións e de servicios básicos 
aplicables en todo o territorio, unha determinación concreta dos potenciais 
beneficiarios das prestacións e servicios recollidos na Lei e do sistema de 
recoñecemento e acceso aos mesmos, e sobre todo o financiamento suficiente e 
sostible por parte duns orzamentos xerais de modo que se garanta a cohesión social e 
a solidariedade interterritorial na protección das persoas dependentes, consideran que 
debería estar mais concreto. Tamén manifestar que dende logo na campaña electoral 
o partido Popular nun dos seus puntos incluía estes aspectos e por razóns obvios non 
os puideron levar a cabo e dende logo tamén lle gustaría destacar que durante os oito 
anos de goberno popular, as situacións de dependencia tamén recibiron atención 
prioritaria que está expresado tanto en cifras como en feitos. Respecto ás cifras quere 
dicir que durante eses oito anos de goberno multiplicouse a contía dedicada á 
asistencia de persoas dependentes chegando a acadar cerca de tres mil millóns de 
euros, e nos feitos poden destacar que se puxeron en marcha iniciativas novidosas de 
apoio á dependencia como son os planes de acción plurianuais a favor de persoas 
maiores e discapacitadas, leváronse a cabo medidas normativas como a elaboración 
da lei de protección patrimonial das persoas con discapacidade e se efectuaron 
diversas fórmulas fiscais dirixidas a acada-las maiores vantaxes posibles para as 
persoas dependentes e as súas familias. Logo quere recalcar que o Partido Popular 
non se opón a esta Lei, o que lle gustaría é que chegase a un consenso entre todos e 
son unha serie de achegas que se presentan dende o partido e o que pretenden é que 
no goberno central cheguen a un consenso. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ di que non vai entrar en si a moción é 
oportunista ou non, cada un presenta as mocións que cre oportunas, o que si é certo é 
que no punto quinto da moción din claramente se manifesta que o anteproxecto de lei 
na súa redacción actual non asegura o dereito básico á protección das persoas en 
situación de dependencia, e aquí apuntan cinco puntos que el remarcou que si 
aparecen no anteproxecto, polo tanto discrepan totalmente con esto, é dicir, non 
poden aprobar unha moción destas características porque non se axusta ao que figura 
no anteproxecto e ademais que este punto quinto é unha crítica ao anteproxecto, e en 
calquera caso parécelle moi ben todo o que din sobre a lei de dependencia e todas 
estas cousas, sorpréndelle ademais que veña dun partido como o popular que foi o 
creador das fundacións e os que potenciaron as residencias da terceira idade de forma 
privada e xa estase a ver todas as que están proliferando por Galicia, polo tanto cada 
partido ten as súa política de face-las cousas o cal parécelle ben pero evidentemente 
eles están xustificando con datos e lendo concretamente cada punto do anteproxecto 
onde se descabalga o que din no punto quinto que precisamente o punto quinto ben a 
criticar ao actual anteproxecto de lei. 
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 5º.- MOCIÓN CONXUNTA PRESENTADA POLOS GRUPOS 
MUNICIPAIS DO PSdeG-PSOE E P.P. SOBRE A MODIFICACIÓN DA 
CLASIFICACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO DE SECRETARÍA E 
INTERVENCIÓN DO CONCELLO DE FENE._ 
 
 Dáse conta da Moción que transcrita e traducida ao galego di o 
seguinte: 
 
“ANTECEDENTES: 
 
O Concello de Fene conta con tres postos de traballo reservados a funcionarios da 
Administración Local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención e 
Tesourería), dous dos cales están reservados  a funcionarios de habilitación nacional 
de categoría superior e outro a funcionarios de habilitación nacional con categoría de 
entrada (a tesourería, única praza cuberta na actualidade, con carácter definitivo). Ao 
noso xuízo, tal clasificación de categoría superior imposibilita permanentemente a súa 
axeitada provisión. Nos últimos 25 anos en moi contadas ocasións se ten chegado a 
cubrir e, cando eso sucedeu o foi por un período de tempo moi breve. 
 
 No posto de Secretario estivo cuberto nos últimos anos e mediante a 
fórmula deda acumulación de postos, polo Secretario do concello de Mugardos e o de 
Interventor por un funcionario da propia entidade local; e si ben neste momento ditas 
prazas se atopan cubertas por funcionarios da Administración Local con habilitación 
nacional, o están con nomeamentos provisionais, polo que o razoable é pensar que 
cando volvan a quedar vacantes non sexan cubertas en réxime definitivo, como ata 
agora veu sucedendo. 
 
 A composición dos escalafóns de distintas escalas e categorías de 
funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional (menos 
nutridos de efectivos nas categorías superiores pertencentes ás subescalas de 
secretaría e intervención) fan mais dificultoso (por non dicir case imposible) que se 
cubran eses postos en Fene mediante concurso, posibilidade que non se daría ao 
estar clasificados en clase segundo por existir un importante número de funcionarios 
dispostos á súa provisión. 
 
 Os abaixo asinantes, voceiros dos grupos municipais 
correspondentes, consideran que dada a importancia de ditos postos na organización 
da vida administrativa diaria do Concello, deben estar cubertos de forma permanente 
polos seus titulares e, a modificación da clasificación da clase primeira á segunda 
posibilitará que, dunha vez por todas, se provean en cada concurso e desapareza a 
continua situación de provisionalidade que se ven dando durante mais de 25 anos. 
 
 A maior abundamento sinalar que as necesidades presentes de 
contar de forma permanente con ese persoal poden verse acrecentadas nun futuro si, 
como se prevé, as entidades locais pasan a asumir, por lei ou delegación, 
competencias que ata agora residen noutras administracións. 
 
 En conclusión, estimase mais idóneo para o mellor funcionamento 
do concello que as funcións reservadas correspondentes a Secretaría e Intervención 
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sexan desempeñadas permanentemente por funcionarios de habilitación nacional, 
pola súa preparación, coñecementos, e competencia profesional, cuxo recoñecemento 
constitucional a partir da sentencia do Tribunal Constitucional 214/89 dimensiona, nos 
seus xustos termos, o interese xeral das súas funcións, e elo soamente será posible 
coa clasificación a clase segunda que se propón. 
 
 Tendo en conta a poboación do Concello, que na actualidade é de 
14.355 habitantes,  a tenor do disposto nos artigos 2, apartados b) e e) do Real 
Decreto 1732/1994 de 29 de xullo, os postos de Secretaría e Intervención deberían 
estar clasificados en clase segunda, existindo posibilidade legal para levalo a efecto en 
base ás seguintes 
 
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS: 
 
 PRIMEIRA.- Como xa se ten dito, a poboación do Concello é de 
14355 habitantes. O artigo 2 do RD 1732/1994 de 29 de xullo establece: 
 
“Clasificación. 
A competencia de execución en materia de clasificación de postos de traballo 
reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 
corresponde ás Comunidades Autónomas, dentro do seu ámbito territorial, de acordo 
coas seguintes normas: 
 
a) Secretarías de clase primeira. Teñen tal carácter as secretarías de 
deputacións provinciais, Cabildos, Consellos Insulares, ou Concellos de capitais de 
Comunidade Autónoma e de provincia ou de municipios con poboación superior a 
20.000 habitantes. Estes postos están reservados a funcionarios pertencentes á 
subescala de Secretaría, categoría superior. 
b) Secretarías de clase segunda: teñen tal carácter as secretarías de 
concellos cuxo municipio teña unha poboación comprendida entre 5.001 e 20.000 
habitantes, así como os de poboación inferior a 5.001 cuxo orzamento sexa superior a 
500.000.000 de pesetas. Estes postos están reservados a funcionarios pertencentes á 
subescala de secretaría, categoría de entrada,...”. 
c) “...Intervencións de clase primeira: teñen este carácter os postos de 
intervención en Corporacións con Secretarías de clase primeira. Estes postos están 
reservados a funcionarios pertencentes á subescala de Intervención-Tesourería, 
categoría superior... 
d) Intervencións de clase segunda: teñen este carácter os postos de 
intervención en Corporacións con Secretaría de clase segunda e os postos de 
intervención en réxime de agrupación de Entidades locais cuxas Secretarías estén 
incluídas en clase segunda ou terceira. Estes postos están reservados a funcionarios 
pertencentes á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada...” 
 
SEGUNDA.-  Igualmente os mencionados postos de traballo poden ser clasificados 
polo órgano competente da Comunidade Autónoma respectiva en clase superior á que 
lles correspondería en virtude do disposto no artigo 7 do mencionado Real Decreto, a 
instancia da Corporación interesada, cando se dea algunha das circunstancias ás que 
se refire o artigo, é dicir, municipios con acusados incrementos de poboación en 
determinadas temporadas do ano ou nos que concorra a condición de centro de 
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comarca, localización de actividades, acción urbanística superior ó normal ou outras 
circunstancias análogas. 
 
 Sempre existiron preceptos similares, incluso en normas xa 
derrogadas, que posibilitaron clasifica-los mencionados postos en clase ou categoría 
superior á que en principio lles correspondería; e iso foi o que sucedeu en Fene, 
ocasionado no seu día, con toda probabilidade, polo desenrolismo de finais dos anos 
60 e principios dos 70 motivado polo auxe da construcción naval e as perspectivas de 
crecemento. É obvio, que estas circunstancias excepcionais, na actualidade non se 
observan, polo que non existe ningún motivo que xustifique a clasificación do concello 
en categoría superior. 
 
 TERCEIRA.- Corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia a 
competencia de execución en materia de creación, supresión ou clasificación dos 
postos reservados segundo o disposto nos artigos 159.1 do TRRL, 214.1 da LALG, e 2 
e 9 do RD 1732/94 de 29 de xullo, e en concreto á Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza. 
 
 CUARTA.- A reclasificación que se pretende non afecta nin á 
participación do concello nos ingresos (na que interveñen: o 75% en función do 
número de habitantes de dereito de cada municipio, o 12,5% en función do esforzo 
fiscal medio de cada municipio, o 12,5% en función do inverso da capacidade tributaria 
(art. 124 do RD 2/2004 de 5 de marzo), cantidades ou subvencións procedentes do 
Estado ou doutras administracións ou entes públicas nin ás retribución dos 
funcionarios, unha vez derrogado o Anexo 2 do RD 861/1986 de 25 de abril, pola 
disposición derrogatoria única do RD 158/1996 de 2 de Febreiro. 
 
 QUINTA.-  Respecto do procedemento a seguir no expediente, os 
grupos asinantes consideran que: 
 
a) Danse razóns de necesidade e oportunidade xa expostas ó non 
cubrirse ditas prazas nos concursos e estar practicamente vacantes dende hai 25 
anos, sendo necesaria a súa provisión permanente para o adecuado funcionamento 
administrativo do Concello. Tal circunstancia é de apreciación discrecional polo Pleno. 
b) Non é necesaria a consulta ás organizacións sindicais ou comité de 
empresa xa que non afecta ás potestades de autoorganización nin repercute nas 
condicións de traballo dos funcionarios. 
 
SEXTA.- Unha das potestades dos Municipios é a autoorganización á que se refire 
tanto o artigo 4.1 a) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local 
como o mesmo precepto do Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais (RD 2568/1996 de 28 de novembro). 
 
 Por todo elo os grupos municipais correspondentes aos voceiros 
abaixo asinantes solicitamos do pleno se tomen os seguintes ACORDOS: 
 
- Solicitar da Dirección Xeral da Administración Local da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e xustiza da Xunta de Galicia que, en uso 
das competencias que sobre esta materia lle foron delegadas a través da Orde de 12 
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de setembro de 1005 (DOG nº 177, de 14 de setembro) resolva modifica-la 
clasificación dos postos de traballo de Secretaría e Intervención do concello de Fene, 
actualmente de clase primeira para que queden clasificados en clase segunda, 
mantendo o posto de Tesourería como reservado a funcionarios de habilitación 
nacional, subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, tal e como está 
na actualidade. 
- Dar cumprimento ao acordo plenario, realizando os trámites 
necesarios e dicta-las resolucións precisas para a execución dos diversos extremos do 
presente acordo e dos actos, acordos ou resolucións que del se deriven. 
- Comunica-lo presente acordo á Dirección Xeral da Administración 
Local dependente da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e xustiza, 
para os oportunos efectos legais.” 
 
 
Sometido o asunto a votación, a Corporación Municipal en votación ordinaria e por 
maioría de nove votos a favor (5  do PSOE e 4 do PP) e oito en contra (7 do BNG e 1 
de EU-IU) acorda: prestar aprobación á Moción tal e como figura no expediente. 
 

DELIBERACIÓN 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ manifesta que o contido da moción xa 
o coñecen todos e o resumo é que o que tratan é de recalificar prazas, non concellos 
porque os concellos non se recalifican, e tratan de recalifica-las prazas de Secretaría e 
de Intervención que poden ser de dous tipos, de entrada e de segunda e de primeira. 
¿En que se basean para replantar esta recalificación?, pois as causas que lles levan a 
presentar e a apoiar esta moción son en primeiro lugar o axuste á legalidade vixente 
como figura nos artigos xurídicos que se fai referencia na moción onde este Concello 
figura que debe ter Secretario e Interventor de categoría dous, de categoría de 
entrada, non supoñendo isto ningún menoscabo na capacidade política, social e 
administrativa do noso Concello. Quixera ler o artigo da lei 10/93 de 21 de abril onde 
no apartado de subescacalas e categorías, pois fala dentro da subescala de Secretaria  
distínguense dúas categorías de entrada ou segunda e superior correspondéndolle 
aos Secretarios de  categoría superior o desempeño dos postos de traballo 
clasificados en clase primeira e que corresponden aos secretarios de Deputacións 
Provinciais, Cabildos, Consellos Insulares, Concellos de municipios cunha poboación 
superior a 20.000 habitantes e Concellos de capitais de provincia e de Comunidades 
Autónomas, que é na categoría na que estamos agora. E corresponde aos Secretarios 
de entrada o desempeño dos postos de traballo clasificados en clase segunda e que 
corresponde a secretarías de municipios cuxa poboación esté comprendida entre 5000 
e 20.000 habitantes, que é o noso caso, así como aos de poboación inferior a 5000 
habitantes cuxo orzamento supere os cincocentos millóns de pesetas. En canto á 
subescala de Intervención e Tesourería as características son practicamente as 
mesma ca da Secretaría e non as vai volver. En calquera caso dicir que tanto nin na lei 
7/85 de bases de réxime local de 2 de abril nin no texto refundido de 2 de 2004 polo 
que se aproba a lei reguladora de facendas locais de 5 de marzo, nin o regulamento 
de organización e funcionamento das entidades locais, nin o de retribucións, nin 
ningunha lexislación vixente distingue categorías de concellos entre primeira e 
segunda, o di para non levar a discusión, simplemente porque non existe Concello de 
primeira nin de segunda, nin xurídica nin economicamente, eles non están modificando 
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a categoría do Concello senón que están axustando as prazas á categoría. A segunda 
causa que lles leva a defender esta moción é a funcionalidade do concello, é evidente 
que os postos a que se fai referencia concretamente a Secretaria e Intervención teñen 
unha importancia capital en calquera concello, por suposto sen menoscabo do resto 
dos funcionarios e entenden que é fundamental evita-la temporalidade en ditos postos, 
o que permite unha estabilidade e unha independencia política que redunda no bo 
funcionamento do Concello, á marxe dos avatares políticos e dos caprichos do político 
de quenda. En terceiro lugar tras consultar a distintas Administracións e Colexios, 
chegaron á conclusión de que cubrir estas prazas en primeira é realmente inviable e o 
exemplo témolo na temporalidade que tivemos ata agora, por tanto xa que nos 
axustamos á lei recalificando desta maneira, e isto vai mellora-la funcionalidade do 
concello é polo que solicitan esa recalificación. Por último tamén quere lembrar ao Sr. 
Alcalde que no futuro os nomeamentos provisionais, os axustes á Lei, posto que no 
apartado 5.2 titulado outras formas de provisión, concretamente no apartado 5.21 
nomeamentos provisionais di: “o nomeamento provisional poderá ser revocado en 
calquera momento polo órgano competente da Comunidade Autónoma que o 
efectuou, a proposta da Corporación Local interesada, con audiencia do funcionario ou 
a instancia deste, previo informe da corporación; é evidente que todo isto indica que 
ten que se-la Corporación e non o Alcalde quen teña a potestade para facer todos 
estes nomeamentos provisionais e acumulacións e similares. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ manifesta que dende EU, para decidir 
sobre esto, necesitan un informe xurídico do órgano competente da Xunta de Galicia 
que decide sobre estes temas, aínda que na moción se afirman determinadas cousas 
eles o respectan, pero queren que o órgano que vai decidir, que garante que o 
Concello de Fene a recalificación dos postos non afecte a tódolos ingresos, 
subvenciones, financiamentos procedentes de distintas administracións e órganos do 
Estado así como ás retribucións do resto dos funcionarios, en resume que eles queren 
que haxa unha afirmación por parte dese órgano que ten que decidir, que a única 
variación que vai afectar que vai ser aos postos de Secretaría e Intervención. Ademais 
ven que esto é un tema que non é de dicir non pasa nada, vemos ese informe, pero 
pola sinxela razón de que isto non ten un prazo de caducidade como pasa a veces con 
outras reclamacións que hai e polo tanto pódese facer unha vez que teñamos ese 
informe, que é unha decisión seria e hai que tomala con toda a información posible. 
Respecto ós razoamentos os respectan, nalgunhas cousas están de acordo, que os 
postos deben estar cubertos de forma permanente por titulares, pero nisto que están 
de acordo tamén que melloraría tampouco esto vai ser unha garantía de que os postos 
polo simple feito diso van estar cubertos, porque cos funcionarios pasa como con todo 
traballador, quen hoxe están de ingreso e teñen unha categoría determinada, o normal 
nesta vida é que traten de ter unha categoría superior e despois terán que ir para outro 
sitio. Respecto á clasificación segundo o RD 1732/1994 de 29 de xullo  sobre a 
clasificación da Secretaría de clase segunda que iso leva incluído tamén que a 
Intervención vaia co mesmo nivel en municipios de 5001 a 20.000 habitantes e Fene 
ten 13355 habitantes, pensan que naquel momento se tomou a decisión ou os que 
naquel momento estaban, non coñece a data cando se tomou a decisión de que Fene 
fora de primeira categoría a praza pois habería algún motivo. Indubidablemente que 
aquí se fala que ten que ser a petición dos grupos do Concello que naquel momento 
estaba e nomea por unha serie de circunstancias que non as vai enumerar neste 
momento e resumindo, que eles mentres non exista ese informe do órgano 
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competente da Comunidade Autónoma de Galicia, cun informe que nos diga que non 
hai ningún perxuizo pois se ven nunha situación que non poden decidir, repite que lles 
parece que sería axustarse e xogar con tódalas cartas na ma, solicitar a ese órgano o 
informe correspondente e si non hai inconveniente si no resto das cousas non hai 
ningunha perda para o Concello de Fene pois non terían inconveniente, pero sempre 
poñendo por diante que sería necesario para poder decidir o informe que solicitan. 
 
 O SR. PERMUY MARTÍNEZ manifesta que dende o BNG ven que a 
presentación desta Moción que lles da impresión que tanto o PSOE  como o PP xa lle 
queren dar a puntilla ao Concello, hai que recoñecer que primeiro no ano 84 nos 
desmantelaron a industria e o tecido industrial para que o concello non tivese e seguira 
o crecemento que estaba previsto naqueles anos e agora nos veñen dando a puntilla 
para pasalo a segunda división, esa é unha fórmula, polo menos é a visión que teñen 
eles do que está a ocorrer aquí. O Concello de Fene é certo que durante un tempo 
estivo en precario no tema das dúas prazas tendo servicios e sendo un Concello de 
primeira con prazas de primeira; tamén é certo que no 2005 foi a primeira vez en 
moitos anos que empezamos a ter superávit tanto no padrón de habitantes incluso 
tendo en conta a mingúa que supón para un Concello como Fene que vai perdendo 
aos seus mellores xoves que unha vez rematada a súa carreira teñen que abandona-
lo Concello para traballar fóra da comarca por non ter aquí traballo, é certo que por 
primeira vez dende hai varios anos que Fene da superávit no padrón, e eso hai que 
telo en conta, que significa que empezamos a levantar cabeza a pesares de toda a 
historia que nos meteron enriba. Tamén é certo e cre que a verdade non entende 
como non hai moitos meses, sete ou oito meses, neste concello nunha reunión de 
grupos se fixo por parte do Secretario daquela, unha proposta de pasar o Concello a 
segunda e aínda que dende o BNG non lle parecía boa idea tampouco lle gustou a 
idea ao resto dos grupos, polo menos esa era a consideración que nese momento 
tiveron, é certo e curioso que hoxe por hoxe que o Concello está inmerso nun 
concurso para ocupación de prazas de Secretario e Intervención, que teñen noticias e 
lle parece que o resto dos grupos tamén o terán, de que hai polo menos 17 persoas 
das cales dúas teñen o Concello de Fene como primeira opción, que agora mesmo se 
faga esta moción para impedir que esas persoas que queren vir para aquí que poidan 
vir, e lles fai sospeitar que ao mellor hai contactos coa capital e que ao mellor non 
queren que veña algunha persoa, por todo iso o BNG o que van é a votar en contra, 
porque non obstante, si estamos saíndo dunha crise, si temos un plan de urbanismo 
por desenrolar, si temos un polígono en plena ebulición, necesitan os mellores 
técnicos e digamos que sempre unha categoría de primeira vai reforzar aínda que sen 
menosprezo ao persoal e aos técnicos de segunda. 
 
 A SRA. BLANCO PICO sinala que quere aclararlle ao voceiro de EU 
unha vez mais e neste caso tamén ao Sr. Permuy, que non é un Concello de primeira 
división nin de segunda división, xa que o Concello non ten nada que ver nesta 
catalogación, xa que o que se está catalogando aquí de primeira ou de segunda 
soamente son as prazas de Secretaría e de Intervención, porque a de Tesourería por 
exemplo ten a praza de entrada. En ningunha lei se recoñece que haxa Concellos de 
primeira ou de segunda, só no RD 1732/94 de provisión de postos de traballo dos 
habilitados nacionais e só aos efectos destes postos de habilitados e coa única 
finalidade de que un funcionario recién entrado non teña que empezar a traballar nun 
Concello excesivamente grande, e di así: “Secretaría de clase primeira. Teñen tal 
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carácter as secretarías de Deputacións provinciais, Cabildos, Consellos Insulares, 
Concellos de capitais de Comunidades Autónomas e de provincia ou de municipios 
con poboación superior a 20.000 habitantes. Estes postos están reservados a 
funcionarios pertencentes á subescala de Secretaría, categoría superior”. Sempre 
tivemos aires de grandeza en Fene pero tanta grandeza parécelle que nos queda un 
pouco grande, entón si o que queremos é ter unhas prazas ocupadas por persoas que 
estean dedicadas á praza de Secretaría e Intervención que son as que nestes 
momentos están vacantes non poden pedir que sexa de primeira categoría xa que 
todos sabemos que as prazas de primeira categoría ou habilitados de primeira hai moi 
poucos, por iso nosoutros estivemos tanto tempo sen habilitados, non debe ser tan 
necesario as persoas con tanta experiencia, con tanta capacidade de coñecemento 
cando estiveron ocupadas estas prazas por funcionarios do concello. Non pretenden 
degrada-lo concello nin moito menos, senón adaptalo ao que hai no momento e é 
necesario que agora nestes momento haxa xente dedicada a estas labores que 
estiveron senón abandonadas tampouco ocupadas constantemente, levamos moitos 
anos que o Secretario que temos é temporal e soamente algúns días á semana e 
cando podía viña a desempeña-las labores ao Concello o cal nos produciu un grande 
atraso de documentación e as queixas son xerais, hai que esperar, que os informes 
non están feitos e que xa se informará. Queixabámonos de que Fene non ten traballo 
e de que os xoves téñense que ir, efectivamente Fene non ten postos de traballo, o 
que hai é moi precario e a xente emigra buscando uns postos mellores e se pregunta 
¿qué terá que ver neste tema un goberno que estivo aquí durante 25 anos?, porque 
algo se podería ter feito durante todos estes anos, non cre que sexa algo para que 
entremos en políticas nin para que entremos a debater como se fixo noutros casos, 
non, a moción vai encamiñada simplemente a darlle unha operatividade ao Concello 
con xente que estea plenamente capacitada, despois de mirar as leis e de mirar o que 
hai, pregúntalle ao Sr. Sánchez Martínez que clase de informe quere pedir, pero non 
entende que haxa que pedir ningún tipo de informe porque en ningún lado se relaciona 
o que é a categoría do Secretario cos ingresos económicos do concello, en ningún 
sitio, non sabe que clase de informe necesita, a non ser que sexa para dilatar esta 
moción e para que quede enriba da mesa como ven de se-la tónica xeral de que as 
mocións queden sobre a mesa á espera de informes e logo aí quedan porque nin 
sesequeraquera volven vir ao pleno, nin siquera se mandan ás comisións 
correspondentes, polo tanto eles seguen defendendo a moción que consideran que 
está moi ben pensada e que é o xusto e o que se merece que se faga no Concello de 
Fene. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ indica que por contestar ao Sr. 
Sánchez Martínez, quere dicir que eles non necesitan ningún informe, é dicir, cando 
presentaron esta moción evidentemente son conscientes de que non van danar para 
nada a capacidade económica do Concello, aquí o que estase recalificando son postos 
de traballo e non se está recalificando Concellos, eso non existe, polo tanto están 
perfectamente informados, non necesitan ningún informe de ningún estamento 
superior, eso ven nos libros,  non hai mais que ler nos libros que esta recalificación 
non supón ningún dano económico ao concello. Ao Sr. Permuy contéstalle que fala de 
da-la puntilla, que lles lembra como sempre que o PSOE é malo, que fixo as 
reconversións en Fene, como consecuencia dixo hai eses problemas e agora dan a 
puntilla, pois di que eles non pretenden para nada da-la puntilla en Fene, eles 
precisamente o que queren é facéndose eco das continuas manifestacións que tanto o 
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BNG como EU fan de que se necesita xente con moita experiencia e que se dedique a 
este Concello solucionar este problema, son 25 anos de provisionalidade nestes dous 
postos tan importantes, polo tanto eles o que pretenden é modifica-la categoría de 
dous funcionarios que lles van permitir ter unhas posibilidades moi importantes de te-
los postos ocupados ao menos durante un tempo prolongado para poder desenrolar 
tódolos asuntos que existen pendentes en Fene, é única e exclusivamente a causa 
que lles motiva para facer esta recalificación. Por outro lado o Sr. Permuy fala dun 
Secretario que quere vir, e como o leva a un tema persoal pois quere darlle a súa 
opinión franca e clara do que pensan, é dicir, ese Secretario do que falaba ou 
comentaba hai un momento o Sr. Permuy que tiña interese en vir, é evidentemente 
que este Secretario tivo moito tempo, tivo moitos anos para vir a este Concello e 
nunca o fixo, veu en acumulación de tarefas, e eso supoñía que lle dedicaba dúas 
horas, dous días á semana e unha serie de circunstancias, entón cre realmente, 
incluso o propio BNG si realmente tiña interese en que esta persoa viñera porque a 
consideraban unha persoa moi competente como dixo antes puido ter recalificado o 
Concello cando Carlos Neira o plantexou no 2003 recalifica-la praza de Intervención, 
foi un bo momento para recalificar as prazas e se quedaba aquí o Secretario que 
tiñamos recalificado en segunda sen ningún tipo de problema e se quedaba a 
Interventora sen ningún tipo de problema ¿por qué non o fixeron entón?, polo tanto 
non ve porque hai que saca-las cousas de contexto neste tema. 
 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ manifesta en primeiro lugar que el non 
dixo que houbera Concellos de primeira e de segunda, cre que se lle entendeu mal, 
que se estivo a referir á Secretaría e Intervención de primeira e de segunda, que hai 
outra cousa que lle están repetindo continuamente, que el quere persoas con 
experiencia, faltaría mais, o que non ve que ninguén nesta vida, a el cando se lle 
estraga o coche o leva ao mecánico que canta mais experiencia teña mellor, cando 
está enfermo prefire o que ten experiencia tamén, e con esto non di que os demais 
cando saen que indubidablemente que teñen dereito a iniciar o mundo do traballo na 
vida, agora esto que fai el, o que non hai que ser é un farsante e dicir que non 
queremos xente con experiencia, eso quere aclaralo dunha vez e que o teña claro todo 
o mundo, el si está aquí e o dixo moitas veces é defendendo os intereses dos veciños 
e do concello de Fene non está a defende-los intereses de ningún amigo ou amiga, 
esto quere deixalo claro. Hai un informe que el non entra en discutir por aquí, cando 
alguén fai un informe se base en determinadas cousas, non di nin que sexan certas ou 
non, o único que di é que está a pedir un informe do órgano competente da 
comunidade autónoma que deberá reflectir eso. Con iso non quere dicir que non sexa 
certo o que se di na moción, si a comunidade autónoma lle di o mesmo non vai ter 
ningún inconveniente, faltaría mais, nin se vai opoñer a eso, como tamén dixo que o 
baixar o nivel, non significa, que ninguén pense que esto vai ser a perpetuidade, unha 
persoa cando empezaba aquí, como todos fixemos na vida, cada cal no seu traballo se 
enfrontaría, pois ou de peón e pasaría a oficial de terceira e cando o tempo o permitiu 
pasaría a oficial de primeira, ou si era titular de grado superior pois ao longo da vida 
profesional como todos facemos trataría de subir para arriba, neste caso cando se 
suba para arriba a persoa ou persoas que estean aquí, sexan quen sexan, ademais na 
súa cabeza non entra que unha persoa cando entra a traballar todos temos 
aspiracións dentro das nosas posibilidades de chegar ao nivel mais alto que podamos, 
eso tamén hai que ter en conta. Hai moitas cousas, porque aquí tamén estes postos 
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non estiveron cubertos tamén, aquí estiveron gobernando uns partidos unha serie de 
anos e as promocións que tiñan que saír e aquí hai persoas afectadas que o sabemos 
mellor que él, non saían as promocións adecuadas e saían números de prazas 
reducidas, e sabían tamén unha serie de cousas que había, imos poñe-las cousas no 
seu sitio, e di á xente que non teña tanta presa porque cando un corre moito ten moito 
perigo de caer, e puxo o exemplo de que ás veces hai que tomar como é a primeira 
moción que se presenta aquí das mariscadoras que non quedaba mais remedio que si 
si o non porque non quedaba mais que un día ou dous e en certos momentos pois hai 
que facelo, pero esto poderíase esperar aos informes e non pasa absolutamente nada, 
que non o queren así, todo é respectable e as maiorías son as que mandan, se toman 
as decisión que sexan. O que non vai entrar tampouco é como di Permuy que si hai 17 
ou 20 persoas, a el dálle o mesmo o número de persoas que haxa, outra cousa será 
que o órgano que está aí diga que cunha serie de peticións dunhas persoas 
determinadas esto se poida facer ou non, pero este é un tema no que el non está para 
decidilo, para eso hai os órganos da Xunta ou de quen dependa dirán si ten que ser 
así ou non e o único que esixe e cre que é a súa obriga e como representante dos 
veciños de Fene, no momento que toma a decisión debe tomala con todo o 
coñecemento e así desta maneira non a pode tomar. Con respecto ao informe que se 
trae respecta tódalas opinións e tódolos informes para el son moi válidos pero quere e 
espera o informe do órgano que en definitiva é quen vai decidir e que vai dicir si está 
ben ou mal, e que el non fai isto co afán de retelo, si vai por el o que alguén se refería, 
o que quere é seguridade e nada mais e non ten mais que dicir, agora si ten que dicir 
que na situación esta sen o informe este indubidablemente non pode votar a favor. 
 
 O SR. GONZÁLEZ VIZOSO manifesta que para que se entendan as 
cousas, detrás desta moción hai un transfundo do algo que non se di no pleno, hai uns 
intereses partidistas e persoais, ese é o fondo da cuestión, e explica, fai 
aproximadamente seis, sete meses, un ano, aproximadamente diante da falta de 
Secretario que tiñamos aquí se lle fala aos grupos políticos da posible recalificación, o 
Secretario que tiñamos naquel entón en comisión de Servicios, o de Mugardos, Rafael 
estaba en Fene, era un secretario bo e polo tanto el que era de segunda estaba 
disposto precisamente a vir definitivamente para aquí, lle daban permiso en Mugardos 
nese caso concreto. A resposta dos grupos políticos de entón foi a calada como 
resposta, ninguén dixo absolutamente nada, transcorren sete meses, nove, dez e 
sucede esto, a reclasificación do concello de Fene. A catalogación das prazas di que 
non se pasa de primeira a segunda, pero é que unha praza non se cataloga en 
abstracto, hai unha Lei de Réxime Local e un Concello é de primeira cando supera os 
20.000 habitantes e de segunda cando está entre 5.000 e 20.000 e de terceira cando 
non supera os 5.000, pero hai concellos que poden estar en primeira, en segunda ou 
en terceira, polo tanto hai uns criterios obxectivos, non é soamente o Secretario ou a 
Interventora, non, hai uns criterios determinados, plan de urbanismo, servicios 
determinados, Pavillóns polideportivos, Notaría, Xulgados, etc., todo ese contido social 
e de servicios dun concello é o que lle da categoría a un concello, Fene no seu día, xa 
antes do 79 na última corporación con Antón Pena, se clasificou de primeira categoría, 
primeiro porque naquel entón tiña mais servicios que os demais, tiña plan de 
urbanismo, e tiña economicamente, que é outro factor importante a economía dun 
Concello para clasificalo, e estaba economicamente ben, transcorreu bastante tempo, 
hoxe estamos nunha situación de mais servicios para mante-la categoría e o entenden 
perfectamente pero ¿cal é o problema?, económico do Concello de Fene, e este último 
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puntillazo que se lle da, se lle deu o tema da reconversión, se arruinou o concello e 
este é o último puntillazo que se lle da para colmo de males. Dise que vintecinco anos 
de provisionalidade, e aquí di que non se coñece nin os Secretarios que houbo no 
Concello de Fene, Secretarios con praza fixa, Hipólito, Xavier Castiñeira, Rosa, 
Manolo Lamelas, etc., todos estes con praza fixa de primeira, pero ¿cal era o 
problema que coas administracións socialistas non se cubrían porque non se cubrían 
os concellos nas anteriores?, porque había un control entre os colexios de 
Interventores e Secretarios sobre os concellos para situarse nunhos Concellos ou 
noutros e o que facían era pecha-lo grifo, non sacar prazas, hoxe en día non, hoxe en 
día este tema está resolto, e vai dicir mais, si se aproba esta moción neste momento é 
ilegal totalmente porque neste momento hai en marcha un concurso que o sabe o 
Partido Socialista e o Partido Popular para cubrir estas prazas tanto de primeira como 
de segunda, un concurso en marcha para resolver agora,  queren a reclasificación no 
momento en que Fene vai ter solución, porque resulta que a estas alturas hai 17 
solicitudes de primeira para o Concello de Fene, e dúas persoas galegas piden en 
primeiro orde para Fene, chaman por teléfono á Administración e o saben 
perfectamente os partidos políticos, pero ¿por qué neste momento se toma esta 
decisión?, polo que dixo anteriormente, porque hai intereses persoais e políticos e eles 
con esto non van adiante, eles defenden por enriba de todo os intereses do Concello 
de Fene, ademais esta provisionalidade se lle saca a categoría entre comiñas do 
Concello e ¿qué se gaña?, cando a estabilidade xa a temos, ou é que mañá pode saír 
calquera lei, ti tes unha cousa e porque tes que dala así e entregala así 
tranquilamente, e porque mañá  non hai unha lei que protexa ou que lle de mais 
diñeiro aos Concellos de primeira, hoxe non a hai pero mañá pode habela, ¿por qué 
se ten que baixar esa categoría, cal é a razón de baixar esa categoría?, a razón é esa, 
repite, intereses particulares e partidistas. Si que se necesita informe, ten razón 
totalmente o Sr. Sánchez Martínez, estes temas sempre se pediu informe nestes 
temas, porque a materia é suficientemente profunda, nosoutros non temos porque 
saber de leis nin interpretacións de leis e é un tema que precisa informe, por eso eles 
van pedir que este tema quede sobre a mesa ata que se resolva o concurso, e o 
concurso vaise resolver dentro de quince días ou un mes, ou mes e pico ¿por qué este 
interese de resolver agora, e de non querer ese informe neste momento?, haber si 
cola a decisión de pasalo a segunda buscando amigolos na administración e 
reclasificamos, ese é o fondo da cuestión, a verdade, a realidade, o demais é 
hipocrisía todo. 
 
 A SRA. BLANCO PICO manifesta que ante tal exposición a verdade 
é que se pregunta ¿quen defende a praza para os amigos?, todos sabemos que si o 
concello de Fene se recalifica, non o concello as prazas tanto de Secretaría como de 
Intervención se recalifican, a lista queda aberta, si señor, e o concurso está aí, 
concursarán ou non 17 persoas que quixera saber ela de onde sae esa información 
porque é confidencial e que se pidan as prazas non significa nin que estean de 
primeira, nin de segunda, nin de que vaia vir ninguén a Fene, as solicitudes son 
información confidencial, pode ser que ó mellor haxa 17 persoas interesadas en Fene, 
non di que non, agora lle gustaría ver esa información publicada, nada mais, que non o 
dubida. O Sr. González Vizoso di que os que solicitan as prazas o solicitan en primeiro 
orde, en segundo, senón que lle corrixa a Sra. Secretaria. 
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 A SRA. SECRETARIA quere aclarar ao Sr. González Vizoso unha 
cousa na cal ten razón en parte pero quere deixalo claro porque non sabe si quedou 
claro para todo o mundo, con independencia do número de solicitudes que haxa o feito 
de que o Concello se reclasifique non quere dicir en ningún motivo que si un 
Secretario de entrada ascendeu a categoría superior ben por exame, ben por méritos 
e pediu esta praza non poida vir, el vai seguir tendo a súa categoría superior si se lle 
adxudica por méritos ou por exame aínda cando o Concello se reclasifique a segunda, 
el poderase xubilar aquí estando este Concello en segunda coa súa categoría superior 
ata o día da súa xubilación, eso cre que é importante en función do que o Sr. González 
Vizoso estaba dicindo.  
 
 O Sr. GONZÁLEZ VIZOSO di que a Secretaria lle da a razón no 
seguinte: primeiro hai un concurso, que hai xente que solicita de primeiro orden, de 
segundo, de terceiro, si, por tanto aínda que sexa de primeira e veña para aquí queda 
cuberta a praza ¿si ou non?, aínda que se reclasifique, ó que a Secretaria resposta 
que si, e o Sr. González Vizoso di que ¿entón para que reclasificalo?, para que 
reclasificamos entón, esto é unha cousa impresentable. 
 
 A SRA. BLANCO PICO di que a súa petición para que se 
reclasifique a praza de Secretaría e Intervención é por unha razón moi sinxela, nada 
de amiguismos, é por unha razón tan sinxela como que a esta praza poden optar mais 
Secretarios/as e mais Interventores/as, entón evitámonos que esta praza siga vacante 
como leva dende hai moito tempo, que entende que eles teñan os seus amigos e os 
queiran colocar non o sabe si é certo ou non, pero é que tampouco lle preocupa 
porque é que en segunda si se reclasifica esta praza e pasa a segunda teñen acceso 
a colocarse nela todos os que queiran exactamente igual, entón a que ven esa 
pataleta e ese protestar. Dicía antes o Sr. González Vizoso que o único que estaban 
facendo era meterlle esa puntilla ao Concello, que este Concello se clasificou de 
primeira por unha serie de razóns, porque estaba moi ben dotado economicamente, 
porque era un dos Concellos mellores de toda a comarca e ¿por qué este Concello 
perdeu todas esas dotacións e esa economía?, ¿pola reconversión naval?, e ¿por qué 
soamente nos afecta a nosoutros a reconversión naval e non lles afecta a Ares, a 
Mugardos, Neda, Narón, Ferrol?, ¿por qué só lle afecta a Fene?, pregunta, porque foi 
o único Concello que foi abaixo en picado, ¿por qué somos nosoutros os que vemos 
en contra da defensa dos cidadáns e vos os defensores dos cidadáns cando nos 
levastes a unha pobreza que xa se ve na que estamos?, non é así, non é certo o que 
di o Sr. González Vizoso baixo o seu punto de vista igual que el tampouco cre que o 
que di ela é certo pero que todos teñen dereito a expoñer os seus pareceres e 
defendelos ata o final, por iso eles van defender porque cren que  o mellor que se 
pode facer é que estas prazas se reclasifiquen e pasen a ser Secretarias e 
Interventores de entrada. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ resposta ó Sr. Sánchez Martínez que 
todos queren unha persoa con experiencia, imaxina que lle gustaría que lle opere ou 
atenda o médico con maior experiencia do mundo, e te-la noiva ca maior experiencia 
do mundo, sempre adiantas un montón nese sentido,  pero ás veces non pasa iso, e 
precisamente que un home licenciado en dereito como é pois ten que saber e si non o 
sabe pois ten libros para consultar ou compañeiros de facultade para ver que esta 
recalificación non supón ningún tipo de problema económico, nin administrativo, nin 
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social nin empresarial para o Concello de Fene. Volvendo ó que dixo o Sr. González 
Vizoso polo BNG que reincidiu moito no tema persoal, realmente do tema persoal é 
unha cousa do que non lle gusta falar pero é importante dicir o cariño co que aquí 
recibiron á Secretaria, que tiveron bloqueada en Correos a notificación durante 
bastante tempo, ese é un cariño especial para a Secretaria e que non lle diga que non 
é verdade porque o saben todos, en calquera caso se pode preguntar en correos que 
o documento estivo retido durante alomenos quince días e menos mal que houbo un 
despiste un sábado e conseguiu entrar por rexistro que se non a día de hoxe non 
había entrada, tamén si quere lle lembra a visita que fixeron a Santiago para visitar a 
Begoña e contarlle que aquí de Secretaria nova nada, en fin, todo o que dixeron 
porque desgraciadamente para eles son compañeiros de partido e tiveron unha 
conversación e saben do que vai o tema, pero eses son temas persoais e é mellor non 
amentalos para non confundir á xente que está aquí. Logo di que hai sete ou oito 
meses que o BNG presentou unha recalificación e que o PSOE calou, está nun erro, 
presentaron unha resolución da Alcaldía para unha comisión de servicios do 
Secretario de Mugardos, que ademais a meteron por Resolución da Alcaldía, que é 
moi distinto a unha recalificación, a recalificación non a presentaron nunca en público, 
unicamente nunha comisión de Facenda no 2003 Carlos Neira insinuou recalifica-la 
praza de Interventor e todo quedou en bacío, pero esa recalificación que fala de hai 
sete meses non é tal recalificación, é volver a traer ao Secretario que había en 
comisión de servicios. Di o Sr. González Vizoso que esta moción é ilegal, pois si é 
ilegal cando se eleve á Xunta xa a devolverán por ilegal e informada como 
corresponda e volverase a tratar, di que hai 17 solicitudes, aquí hai un documento do 
Ministerio de Administracións Públicas datado o 14 de Xaneiro de 2006 e asinado polo 
Director de Institución Nacional de Administracións Públicas onde está a relación de 
admitidos para ascender a primeira categoría e en ningún sitio di que queren vir a 
Fene, di que uns van ter acceso a), outros acceso b) e outros acceso c), pero vamos 
que non ve que se diga que van vir a Fene ningún deles, o concurso está sen resolver, 
na convocatoria non aparece que van vir a Fene e o Sr. González Vizoso sabe que hai 
17 persoas que queren vir a Fene, parécelle unha interpretación moi partidista e moi 
peculiar que ten que escoitar pero non respectar, o que ten que respectar é o que está 
asinado e publicado. Que mañá vai haber unha Lei que diga que os de primeira van 
cobrar mais, pois xa se verá, si a hai a volveremos a recalificar, non pasa nada, pero 
non podemos vivir do que vai pasar. Claro que houbo moitos concursos aquí, e porque 
esteamos ao lado dun concurso non pasa absolutamente nada, se celebra o concurso 
e por quen corresponda dictamina si ten que vir ou non un Secretario/a ou un 
Interventor/a. 
 
 O SR. ALCALDE aclara que se trata de 17 secretarios que xa son de 
primeira agora, non solicitaron o ascenso, por exemplo o Secretario anterior que 
ascende agora non ten ningún tipo de posibilidades porque teñen mais antigüidade os 
outros e mais méritos, ou sexa non son ascensos son xente que son de primeira xa. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ di que non dubida de haxa 17 
solicitudes agora, sorpréndelle que despois de tantos anos que de pronto agora a todo 
o mundo lle de a febre por vir a Fene que tamén pode pasar,  de pronto notaron que 
en Fene hai un cambio e din pois imos a Fene que hai outros aires, pode ser, non o 
dubida pero en calquera caso verase. 
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 O SR. GONZÁLEZ VIZOSO di que ó fío do manifestado polo Sr. 
Alcalde, efectivamente esta lista non é o que din eles aquí, contesta polos cerros de 
Úbeda, por onde lle da a gana, hai 17 solicitudes e 2 en primeiro orde Fene, e ¿por 
qué non ten opción Rafael?, porque Rafael é de segunda e se van cubri-las prazas cos 
de primeira e Rafael aínda está na fase de ascenso dunha promoción interna para 
ascender a primeira. 
 
 A SRA. BLANCO PICO di que si tanto interese hai en que veña 
Rafael para este Concello, que ela non ten nada en contra de Rafael ¿por qué retirou 
o concurso a primeira o ano pasado e o anterior tamén?, que nos estaba enganando 
dicíndonos tódolos días que ía vir a este concello e chegaba a hora de concursar a 
primeira e retiraba o concurso. 
 
 O SR. GONZÁLEZ VIZOSO di que Rafael se ofrecía a vir en 
segunda e todo o mundo calou a boca, había que recalificar e ninguén quixo dar ese 
paso politicamente, hai que dicilo, e dicir a verdade por diante e iso ocurríu. A Sra. 
Blanco pregunta onde consta que se quixera recalificar este Concello a segunda e o 
Sr. González Vizoso di que foi nunha reunión de grupos políticos. O Sr. Yáñez 
Fernández di que estaría o Sr. González Vizoso alí con Rafael e chegaría a ese 
compromiso con él. 
 
 O SR. ALCALDE quere aclararlle á Sra. Blanco Pico que Rafael non 
ten ningún tipo de posibilidades por Rafael ascende agora si é que ascende e os 
outros 17 están por enriba del porque son de primeira xa e teñen mais méritos e 
Rafael non ten ningunha posibilidade de vir ao Concello de Fene, ningunha. 
 
 A SRA. BLANCO PICO di que Rafael si ascende a primeira pode vir 
estando o concello en segunda tamén, si el vai cobra-lo mesmo. 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ quere facer unha precisión e di que 
cando el lle presenta ó Sr. Permuy a moción ás 13:25 dun martes e llo explica, ás 
14:10 dese mesmo día lle chama Rafael e lle di que retiren a moción que o van 
fastidiar, que quere ascender e quere vir para aquí, entón realmente onde está a 
contradicción, é dicir, lle presenta a moción a Permuy, que non a presenta por rexistro, 
para consensuala ás 13:25 e ás 14:10 o chama ao seu móbil, cando aínda non estaba 
nin rexistrada, polo tanto que analice ben o que está dicindo si se axusta ou non ao 
que realmente pasou. O Sr. Alcalde di que o que está unicamente clarificando que 
Rafael non ten ningunha posibilidade porque vai ascender agora e ten 17 diante del 
que xa son de primeira. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ di que pensaba absterse pero co 
manifestado pola Secretaria vai votar en contra porque ten motivos xa que el pensaba 
que reclasificando o Concello a segundo nivel que tiñan que ser Secretarios de 
segundo nivel, si son de primeira clase ten moitisimas razón sen que lle chegue 
informe de ningunha clase para votar en contra, porque a única vantaxe que lle podía 
ver a esto era mirando, e mirando dende o punto de vista cando se está aquí, porque 
hai que mirar polos intereses do Concello e dos veciños que custe menos cartos, si vai 
custar o mesmo pois non gana nada. Por outra parte non entra nesa serie de cousas 
que están entrando aquí, non quere entrar en disquisicións di que el ven aquí e quere 
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saír como entrou, el aquí non ten amigos, a xente o elixiu para defende-los intereses 
dos veciños de Fene e eso é o que fai, aquí se lle preguntan unha serie de cousas 
como lle pregunta o portavoz do PSOE que sendo un licenciado en dereito que ten 
que coñecer determinadas cousas, a el non lle pagan por esto non está para facer 
esas cousas, indubidablemente que sabe mais cousas das que di, e sabe moi ben 
como sabemos todos que en Dereito hai bastantes ramas igual que nos médicos cada 
quen é especialista nunha delas, aquí estamos falando do administrativo e aínda que 
por certo non lle gustaba moito, algún coñecemento cre que ten e hai uns órganos que 
son os que teñen que decidir e unhas persoas que son as que están aí para o que lles 
pagan que son os órganos competentes da Xunta de Galicia que son os que teñen 
que decidir e para eso están. 
 
 6º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA DENDE O 
ANTERIOR PLENO ORDINARIO COMPRENDIDAS ENTRE OS NÚMEROS 937 DE 
31 DE DECEMBRO DE 2005 ATA O NUMERO 74 DE DATA 30 DE XANEIRO DE 
2006.-  
 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o anterior Pleno Ordinario 
comprendidas entre os números 937 de data 31 de decembro de 2005  ata o número 
74 de data 30 de xaneiro de 2006, así como as Resolucións números 844, 860, 863, 
868, 898, 902 e 920 de decembro de 2005.- 
 
 7º.- ROGOS E PREGUNTAS.- Aberta pola Presidencia a quenda de 
rogos e preguntas, formuláronse os seguintes: 
 
 O SR. YÁÑEZ FERNÁNDEZ quere plantexar en primeiro lugar que 
teñen constancia dunha entrada por rexistro da queixa de dous funcionarios que non 
se cumpriu o acordo do pleno anterior sobre o nivel e pide si se lle pode dar unha 
explicación sobre este tema, e a segunda é unha pregunta moi ampla para o Sr. Pico, 
non pide que se lle agora, simplemente o vai gravar aquí para que no vindeiro pleno lle 
traia a contestación e que é o desenrolo das inversións do 2005, concretamente a 
partida 60.103 a 60.109, a 6000 a 60.101 e 102, 63.203 e 60.109 e o estado de 
execución do POS de 2005 concretamente a primeira fase dos Carballás, como está o 
camiño de Punxeiro en Magalofes, o de Picoto en Sillobre, Campanario a Prismos, 
Fontelonga en Fene e travesía camiño de Penalonga; o estado de execución do POL 
de 2005; o estado de execución do programa de Cooperación para Infraestructuras 
coa Xunta e Política Agraria e como está o tema do local da Asociación de Veciños de 
Sillobre, como son preguntas moi amplas si se lle poden contestar no seguinte pleno. 
 
 O SR. PICO SANMARTIN contesta que hai cousas que lle fan gracia 
e repite que na política tamén hai que ser serios como en tódalas cousas, non se pode 
andar con devaneos vindo a un pleno dicindo cousas porque hai xente, e di que o 
estado de execución das obras se presentou hai oito días nunha comisión de 
urbanismo, non sabe a que ven esa pregunta aquí porque se acaba de entregar a 
tódolos grupos políticos, e si o PSOE non veu á Comisión pois terá que pedilo ou 
cando lle manden a acta, si non veu á comisión non é responsabilidade nin culpa súa, 
pero que se entregou toda esa documentación na última comisión de urbanismo a 
petición precisamente dun membro do PSOE nunha anterior comisión, se cumpriu e se 
levou o estadillo de obras, que se veña a pedir agora a un pleno que se lle explique. 
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 O SR. GONZÁLEZ VIZOSO resposta en canto ao escrito de dúas 
funcionarias que o que se está facendo é respecta-lo acordo plenario, a proposta 
aprobada que é a proposta do PSOE onde di que o pagamento se fará coa aprobación 
dos orzamentos. O Sr. Yáñez Fernández di que pensa que está nun erro, a proposta 
do PSOE non é coa aprobación dos orzamentos, coa aprobación dos orzamentos foi o 
que dixo o Sr. González Vizoso e figura na acta do pleno, a proposta do PSOE é cos 
orzamentos do 2006 e os orzamentos do 2006 por Lei e por Resolución da Alcaldía 
empezaron o 1 de Xaneiro de 2006 que son os orzamentos prorrogados de 2005, si le 
a acta, o único que dixo que está ligado á aprobación dos orzamentos do 2006 foi o 
Sr. González Vizoso pero nas súas intervencións figura que está ligada aos 
orzamentos de 2006 non á súa aprobación, é que temos orzamento no 2006. O Sr. 
González Vizoso di que ese é o orzamento prorrogado, os orzamentos son outra 
cousa, non cre que teña esa imaxinación, e ademais por certo quere dicir que esa 
mesma proposta está recollida nunha comisión informativa que xa facía o Sr. Yáñez 
esa mesma proposta de pagarlle cando se aprobaran os orzamentos e está recollido 
nunha comisión informativa. O Sr. Yáñez di que ten diante a proposta e que di que 
está ligado cos orzamentos de 2006 non coa aprobación dos orzamentos do 2006, esa 
é a súa interpretación, que ademais aparece escrito en tres sitios distintos da acta 
orzamentos de 2006, non aprobación dos orzamentos de 2006 ¿hai orzamentos no 
2006? claro que si que os aprobou o Sr. Alcalde e está aquí a Resolución. O Sr. 
Alcalde di que non hai orzamentos, haberá que aprobalos si se aproban e senón 
haberá que prorrogalos. O Sr. Yáñez Fernández pregunta si a xente non está 
cobrando, si non se están facendo as obras, cando na Resolución di que os 
orzamentos do 2006 a partir do 1 de xaneiro automaticamente son os orzamentos do 
2005 prorrogados, polo tanto hai orzamentos do 2006. O Sr. González Vizoso di que o 
orzamento se prorroga por razóns administrativas para non paralizar a Administración 
e volve a dicir que nunca comisión informativo dixo coa aprobación dos orzamentos do 
2006. O Sr. Yáñez Fernández di que eso o di o Sr. González Vizoso na acta, e en  
calquera caso eles vanlle dar unha marxe para que respecten as mocións e si non as 
respectan terán que toma-las medidas que lles da a administración, o que non están 
dispostos é a vir aquí a facer interpretacións torticeras do que figura nas actas, o que 
figura na acta está e punto, si o queren cumprir ben e senón que cada cal se ateña ás 
consecuencias. O Sr. Alcalde di que o mesmo lles di a eles, exactamente igual. 
 
 A SRA. BLANCO PICO di que a súa primeira pregunta é tamén 
sobre a subida dos niveis porque a ela chegáronlle dous escritos onde as funcionarias 
lle din que non se lle subiu o nivel, e o seu grupo nesa moción votaron a subida 
inmediata porque ademais é o que recoñece a lei, a lei di que a subida é inmediata 
tanto de subida de nivel coma a suba económica e ademais, dende o momento que 
queda aprobado, entón non entenden, eles tamén leron a acta e efectivamente fálase 
de orzamentos e doutras moitas cousas, non todas elas as vai dicir porque tampouco 
son algunhas moi bonitas digamos, pero si na conclusión final si se di ademais o di o 
Sr. Yáñez na páxina 8 concretamente, hoxe apróbanse os niveis e nos orzamentos 
contemplase a subida, pero tanto a Secretaria como a Interventora porque teñen 
informes delas,  din que a lei recolle que si hai cartos na partida que automaticamente 
se ten que facer a subida económica. O Sr. González Vizoso di que se ten que aplicar 
o que está acordado no pleno e ademais quere dicirlle que ela non pode desenrolar 
esta proposta porque tiña outra totalmente diferente e se sumou á do Sr. Yáñez 
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Fernández ao final cando se dixo hai dúas propostas cal votamos, quere dicir que a 
proposta a fixo o PSOE non o PP que tiña outra. A Sra. Blanco di que na súa proposta 
pedían dende o momento en que se presentou o escrito e se quedou e se recolle 
perfectamente na acta que non se admite retroactividade e ela di: “que por ela non ten 
problema en que se vote a proposta do PSOE, que de todas maneiras está recoñecido 
por lei, a lei establece que diante dunha subida de nivel supón unha subida inmediata 
do salario, non teñen ningún problema xa que si a proposta quedou aprobada xa a lei 
especifica que a subida é inmediata, e logo se atopa cos escritos de que non se 
contempla, eso será como a moción que quedou pendente do informe de Secretaría e 
de Intervención polo das taxas, será o mesmo entón.  
 
 A seguinte pregunta é que actualmente este Concello segue coa 
páxina Web en construcción, a pesar de existir unha partida para elo e volver a 
habilitala outra vez nos orzamentos de 2006, os orzamentos de 2005 están 
executados e pechados e a páxina Web segue sen construírse, pasan os meses e a 
páxina brilla pola súa ausencia figurando un conciso mensaxe no que se indica: páxina 
en obras, perdoen as molestias. Resulta curioso que se distribúen trípticos indicando 
as datas de posta en funcionamento da liña ADSL nos núcleos rurais do concello e 
este é incapaz de poñer en funcionamento a súa páxina Web, por eso en casos como 
este queda de manifesto a total desidia dos gobernantes do concello e de cómo se 
xestionan os impostos dos veciños e piden se lles diga dunha vez cando vai estar 
funcionando a páxina, onde foron parar os miles de euros que para elo se destinaron 
nos orzamentos de 2005, pode ser que estén esperando por unha licencia de obras 
para executar esta páxina que como reza no seu inicio está en obras. Cónstalle a este 
concello e concretamente ó Concelleiro de Servicios e Obras así como ao Sr. Alcalde 
si se produciu un depósito dunha cantidade importante de escombros nunha finca, de 
ser así ¿ ten licencia para elo?,  ¿actuou o concello en consecuencia co que podería 
constituír un suposto ilícito contra a lei de residuos sólidos urbanos en Galicia?. 
 
 A seguinte pregunta é ata cando teremos que seguir padecendo o 
atropelo que supón que a beirarrúa do edificio do antigo Perla fronte ó colexio Jorge 
Juan se atope parte dela cotada, tendo que as persoas invadi-lo carril de circulación co 
consabido perigo que elo carreta, non existe cartel de obra, as vallas caense, hai 
elementos saíntes das mesmas que poden causar dano aos peóns ¿teñen licencia?, 
¿por qué non actúa o Concello e require á empresa para que adopte medidas que 
permitan o normal uso da beirarrúa e a protección dunha suposta caída de cascotes 
na vía pública como se fai en tódalas partes?, ¿ten o concello informe dos técnicos ou 
doutros funcionarios aconsellando que se adopten medidas?, piden que actúen xa e 
non ocorra ningún accidente, non é demagoxia, é pura realidade, van cinco meses e 
non se actúa, e o mais curioso é que o propio Concelleiro de Tráfico e Seguridade 
pasa tódolos días polo lugar ¿acaso non ve o que a diario sofren os viandantes?, 
saben que teñen capacidade e competencia para que a empresa adopte as medidas 
necesarias,  e si esta non o fixera pode e debe facelo o Concello e acto seguido 
proceder en consecuencia, esperan que actúen e actúen xa, esta denuncia xa a veñen 
facendo dende hai varios plenos e dende que se empezou a obra e as cousas non 
cambiaron en ningún momento. 
 
 Outra petición é que se adapten as sinais de minusválidos ás 
normas que actualmente rexen na Comunidade Económica Europea, e por último 
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pediría que se revisara o alumeado interior da piscina porque consideran que é un 
alumeado que é deficiente e que se necesita mais luz no interior. 
 
 A SRA. GOTI  RAMIL di que no seu día presentou un escrito 
reclamando ou chamando a atención dos enseres que estaban na Avda. Marqués de 
Figueroa que produciron un lamentable accidente como xa sabemos e recibe a 
resposta agora e se lle di que o problema está nos usuarios que non respectan os 
horarios e condicións do servicio producindo situacións como a sinalada no seu 
escrito. Eso xa o sabía ela, ela si fai o escrito é para ver que se fai dende o concello 
para disuadir a práctica destes abusos, pois haberá que tomar medidas porque esta 
non é unha contestación, hai que tomar medidas contundentes e tomalas xa antes de 
que teñamos outro accidente e non lle vale que se lle diga que os veciños non o 
respectan, polo tanto hai que tomar medidas e hai que poñerse as pilas. 
 
 A SRA.  MARTÍNEZ GONZÁLEZ di que dende a Comisión non se lle 
pode contestar outra cousa, o que si debería saber é que a policía fixo informes, se 
pasan directamente a Secretaría para aplica-las sancións pertinentes, e o que si é 
verdade é que é unha irresponsabilidade por parte dos veciños que votan o lixo e 
botan os enseres fóra cando lles peta, entón cando se empecen a pagar sancións 
considerables nos vai pasar como con tráfico, que non pisamos a liña continua cando 
ven tráfico, pois aquí parece que ten que ser igual e que a xente que non se acostuma 
a botar o lixo cando ten que botalo e sinte moito que a veces hai que tomar medidas 
drásticas pero ten que ser así, entón os expedientes van ir despois a comisión para 
dar conta en comisión pero pasan directamente da policía a Secretaría, se tramita, se 
pasan as sancións que se teñan que pasar e despois darase conta en comisión das 
sancións e dos expedientes que hai. 
 
 A SRA. GOTI RAMIL propoñería que se fixera público todo isto para 
que quede ben clariño que aquí non se vai seguir tolerando todas estas desfeitas 
porque é terceiromundista todo esto que está pasando. 
 
 A SRA. MARTÍNEZ GONZÁLEZ di sobre este tema que cando se 
empezou outra vez coa empresa coa recollida do lixo que había que chamar a un 
teléfono móbil, a desculpa era que había que chamar a un teléfono móbil, cando hoxe 
un neno de primeira comuñón anda cun móbil no bolsiño todo o día e non lle doen 
prendas aos papás, sen embargo lle doen prendas para chamar a un número de 
teléfono un día ao mes para que lle viñeran a retirar a vasura da casa, agora hai un 
número que é gratuíto, que pode chamarse durante todo o mes para que lle poñan un 
día para recoller, pois tampouco vale, cada un bota o lixo cando lle peta e onde lle 
peta e entón terá que ser doutra maneira e sancionando á xente pois será como se 
aprenda. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ di sobre o tema este que non se 
respecta, para el que non deben chamar a ninguén, que ó lado da súa casa deixaron 
unha tumbuna de praia, para el que non chaman a ninguén e logo empézanse a 
amontoar. 
 
 A SRA. MARTÍNEZ GONZÁLEZ di que se vai a facer unha recollida 
extra e quere que os veciños saiban o que costa a recollida de voluminosos, non é vir 
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a recoller, agora resulta que pasaron os días da recollida que están previstos e no 
convenio que hai con esa empresa e a xente pois sigue tirando e o Concello está outra 
vez todo cheo de vasura, hai que chamar á empresa para que veña a facer unha 
recollida extra por todo o Concello porque os de Fene somos uns porcos, e para a 
semana pois seguramente seguiremos sendo porcos e nos terán que vir recoller a 
vasura outra vez, pero temos que pagar, entón despois nos queixamos de que o 
recibo e caro, de que nos custa moito e non cumprimos nin sequera con botar a bolsa 
de vasura que hai unhas horas marcadas para botar o lixo e ninguén as cumpren e 
incluso van coa pota e a baleiran no contedor. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ pregunta polo camiño do Picoto que 
hai unha serie de irregularidades porque se empezou a facer, retiraron a maquinaria e 
no momento que choiva se fai formar unha lameira, e coa terra que sacaron de alí o 
botaron nunha finca supón que será con permiso do dono, pero está cortando un 
antigo camiño que tiñan, o camiño Vello e outra cousa que hai que ver que se 
gastaron moitos cartos en muros e se podería haber deixado bastante ben pois parece 
que vai todo en zigzag, e o que lle chamou a atención foi un muro que levanta por 
enriba da terra como dous metros e eso pensa que traerá co tempo unha serie de 
agravios comparativos de veciños que a uns lles fixeron unha cousa e a outros non, e 
haber que pasa con esas cousas, que se poña un muro de contención si, pero desa 
maneira non, a non ser que o veciño o pagara pola súa conta. 
 
 O SR. PICO SANMARTIN di que a empresa vai volver para alí o 
luns e o resto do camiño está adaptado ao proxecto, e o que está claro é que non 
pode quedar ningún camiño cortado, non sabe si a terra a botou con permiso ou non 
pero que terá que quitalo para cando rematen as obras, esa empresa está traballando 
agora no de Fontelonga, está facendo os dous á vez e quedou que o luns iría para 
Sillobre para acabalo, que os están facendo á vez para unha vez rematados todos 
traer a maquinaria e asfaltalos. 
 
 O SR. SÁNCHEZ MARTÍNEZ di que na fonte de Orra a auga está 
correndo polo camiño, si se lle pode dar algunha solución. Que na estrada Fraga onde 
houbo un rebentón de auga que segue con terra respostando o Sr. Pico que onte 
aglomeraron. 
 
 Tamén pregunta por unha fonte que había onde as duchas no paseo 
de San Valentín que a sacaron, si é para reparala. A Sra. Martínez González di que 
supón que a levarían, e sobre a fonte de Orra di que hai unha ataxea que cruza o 
camiño e vai a un cano que hai nunha propiedade en fronte, é certo que a A.V. xa lle 
comentou a semana pasada de limpar ese cano pero os operarios aínda non puideron 
ir pero hai que limpalo e ese cano vai por un camiño abaixo que hai enfronte mesmo. 
 
 Tamén di que un veciño de Limodre lle dixo que onde o campo de 
fútbol parece ser que hai poucas papeleiras para bota-la vasura e que o tiran todo na 
finca, haber si se lle pode dar algunha solución. Tamén di que cada vez que vai ao 
Colexio da Xunqueira lle reclaman a famosa sinal que tapa o semáforo e pide que se 
solucione. 
 
 A SRA. BLANCO PICO di que está esperando a que se lle conteste. 
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 O SR. ALCALDE di que non se lle vai contestar nada, que xa se 
estudiará o tema e que de toda a retaila que falou xa se lle contestará, que o pase por 
escrito e que se mirará na comisión respectiva. 
 

E non habendo mais asuntos de que tratar, a Presidencia levantou a 
sesión, sendo as vinte horas e dez minutos da data sinalada no encabezamento, 
en proba de todo o cal levántase a presente acta, da que, como Secretaria, DOU 
FE. 
 

O PRESIDENTE,     A SECRETARIA, 
 
 


