
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE FENE REALIZADA O DÍA
TRES DE FEBREIRO DE DOUS MIL ONCE

Na vila de Fene, no salón de Plenos do Concello, sendo as 18:08 horas do día tres de febreiro
do  dous  mil  once,  baixo  a  presidencia  do  alcalde-presidente  don  Iván  Puentes  Rivera
reuniuse,  en primeira  covocatoria,  o  Pleno do Concello  de Fene ós efectos  de realizar  a
sesión ordinaria convocada para o día da data.

Concelleiros  asistentes:

Don Iván Puentes Rivera
Don José Antonio López Rodríguez 
Dona María del Carmen  Silvar Canosa
Don Juan Manuel Lourido González
Dona Amalia García Balado
Don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira
Dona Rita María Couto Seijido
Dona Inés Roca Requeijo
Don Manuel Vicente Pico Sanmartín
Don Manuel Polo Gundín
Don Edgar Antonio Vigo López
Don Gumersindo Pedro Galego Feal
Dona Rocio Aurora Bértoa Puente
Don Juan José Franco Casal
Dona María del Pilar Fornos Corral
Don Manuel Sánchez Martínez

Non asistiu: dona Rocío Rey Sampayo (inxustificada)

Interviu como secretario:

Don Jesús Tallón García

Asiste a interventora:

Dona Marta Roca Naveira

Comprobado que se dá o quórum legalmente  esixido declárase aberta  a  sesión polo  Sr.
alcalde, e procédese ó tratamento dos asuntos seguindo a orde do día:

1º Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 994 de 21 de decembro ata o
número 1043 de data 30 de decembro de 2010 e dende o número 1 de 3 de xaneiro ata o
número 25 de 19 de xaneiro de 2011.

Dáse conta das resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 994 de 21 de decembro
ata o número 1043 de data 30 de decembro de 2010 e dende o número 1 de 3 de xaneiro ata
o número 25 de 19 de xaneiro de 2011, manifestando o sr. alcalde-presidente que están a
disposición dos distintos grupos na Secretaría do Concello.

2º Mocións
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Polo  alcalde-presidente  proponse  a  inclusión,  polo  trámite  de  mocións  urxentes,  dunha
moción conxunta asinada polos voceiros dos Grupos municipais do PSOE, BNG, PP – este
último Grupo político asina a moción coa excepción da redacción da exposición de motivos –
e Mixto, relativa á situación da Cooperativa de transportes Vieiro. Dá lectura da moción que
transcrita di:

“Os grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG, PP e EU-IU ó abeiro do disposto na lexislación
vixente, en relación á SITUACIÓN NA QUE SE ATOPA A SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRANSPORTES  VIEIRO  DERIVADA  DA  PROHIBICIÓN  DA  XUNTA  DE  GALICIA  PARA
REALIZAR O SERVIZO QUE LLE VEN PRESTANDO A CENTENARES DE VECIÑOS E
VECIÑAS DE FENE, presentan para o seu debate e votación a seguinte moción ó Pleno do
Concello de Fene:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Sociedade Cooperativa de Transportes Vieiro fundouse en 1975 en San Valentín grazas ao
impulso e ao traballo de moitos veciños e veciñas de Fene que decidiron dotarse dun servizo
de  transporte  colectivo  propio  para  dar  resposta  ás  necesidades  de  mobilidade  dunha
veciñanza que non contaba con liñas regulares de transporte para desprazarse a Ferrol e a
outros puntos de Fene, para dar resposta, polo tanto,  a necesidades non atendidas polas
grandes concesionarias do transporte público na comarca.

Trátase  así  dunha  iniciativa  social,  non  lucrativa,  cuxa  mera  existencia  representa  un
innegable ben para a comunidade. O carácter democrático dos seus procesos de decisión, a
primacía das persoas e do traballo sobre o capital,  a finalidade do servizo á colectividade
antes que a busca de lucro e a autonomía de xestión, son principios da economía social ou do
terceiro sector que se cumpren en grande parte en Vieiro.

Son xa varias as décadas de historia desta cooperativa,  moitos anos nos que Vieiro deu
resposta a esas necesidades dos veciños e veciñas de Fene, socios da cooperativa, dun xeito
impecable,  prestando  un  servizo,  fundamentalmente  escolar,  que  contou  sempre  co
beneplácito dos sucesivos gobernos autonómicos de diferente cor política.

En cambio, o actual Goberno da Xunta de Galicia, a raíz dunha denuncia presentada pola
empresa  Arriva,  comunicou  hai  unhas  semanas  a  Vieiro  a  obrigación  de  cesar  de  xeito
inmediato o servizo de transporte que viña prestando nos últimos 30 anos, tanto o prestado a
diferentes centros de ensino como o prestado dende Fene ao centro de Ferrol. Ademais desa
orde de cese de actividade, o Goberno do PP decidiu impoñer a Vieiro dúas sancións duns
4.000 €. cada unha por prestar un servizo que, insistimos, viña prestando dende hai décadas
co consentimento explícito e implícito da Xunta de Galicia.

O Alcalde e os representantes de Vieiro falaron en diversas ocasións coa Dirección Xeral de
Transportes da Xunta de Galicia, á que lle solicitaron a súa mediación imparcial no conflito, e
mesmo  chegaron  a  celebrar  unha  xuntanza  formal  na  sede  desta  Dirección  Xeral  con
representantes de Arriva para intentar atopar vías de solución. Vieiro puxo diversas opcións
enriba da mesa para facer viables os intereses de todas as partes e evitar as consecuencias
negativas para os socios/as, pero todas elas, salvo o peche da cooperativa, atopáronse co
rexeitamento frontal do Goberno Galego.

Goberno que tamén  impediu a penúltima vía de solución atopada pola Cooperativa, prestar o
servizo ao IES de Fene non directamente, senón contratada pola ANPA como servizo propio
aos seus socios,  posibilidade prevista na lei.  E Goberno que tamén está a poñer tódalas
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dificultades  posibles  para  unha última solución,  a  venda da cooperativa  a  unha empresa
privada que puidera prestar o servizo inmediatamente aos socios/as de Vieiro.   

Ademais de inxusta, a sanción imposta pola Xunta de Galicia parécenos desproporcionada,
condenando  á  ruína  a  unha  humilde  cooperativa  de  veciños  e  veciñas  de  Fene  e
converténdose a Xunta na mellor defensora dos intereses económicos e privados das grandes
multinacionais do transporte de viaxeiros.

A ruína e peche de Vieiro é só unha das consecuencias desta decisión unilateral do Goberno
de  Galicia,  outras  dúas,  se  cabe  aínda  máis  graves,  son  que  os  dous  traballadores  da
Cooperativa quedarán no paro, sen posibilidade de xubilarse aínda, con pouco máis de 60
anos,  é  dicir,  nunha  idade  na  que  é  realmente  difícil  que  accedan  a  outro  emprego,  e
especialmente grave é a situación na que quedan o máis dun cento de usuarios e usuarias,
fundamentalmente os escolares, aos que a día de hoxe, máis de dúas semanas despois de
que Vieiro lle comunicase á Xunta o cese da súa actividade, o Goberno Galego non lles
comunicou unha solución para acudir aos seus centros de ensino cun servizo diferente ao de
Vieiro. A Xunta preocupouse moito de pechar Vieiro, pero mira para outro lado cando se lle
esixen solucións para os nosos veciños e veciñas. 

Vieiro  é  moito  máis  que  unha  cooperativa  de  transporte,  é  unha  parte  da  nosa  historia
colectiva,  unha aposta do pobo de Fene en xeral  e do de San Valentín en particular  por
prestar  un  servizo  de  calidade  e  de  proximidade  á  marxe  dos  intereses  comerciais  e
especulativas das grandes multinacionais, en definitiva, un xeito de entender a sociedade que
debemos defender como unha parte do máis íntimo do noso concello.

Por todo o sinalado anteriormente, os grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG, PP e EU-IU
do Concello de Fene presentan a seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Fene acorda:

1. Amosar a nosa solidariedade e noso total apoio aos socios e socias de Vieiro, ademais do
noso total respaldo a todas cantas accións podan acordar para defender os seus dereitos.

2. Rexeitar  a  proposta  de  sanción  imposta  pola  Xunta  de  Galicia  á  Cooperativa  de
Transportes  Vieiro  e  solicitarlle  á  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e
Infraestruturas que, atendendo ao recurso presentado pola Cooperativa, deixe sen efecto
tanto  a  proposta  de  sanción  administrativa  como  a  económica,  sobresendo  de  xeito
inmediato os expedientes abertos contra a Cooperativa.

3. A tal efecto, solicitar unha nova entrevista coa Dirección Xeral de Transportes da Xunta
de  Galicia,  á  que  asistirán  representantes  dos  grupos  municipais,  do  movemento
asociativo e da cooperativa Vieiro.

4. Aboar  con  carácter  inmediato,  de  acordo  co  establecido  na  lexislación  vixente,  a
facturación pendente que o Concello de Fene mantén con Vieiro, a fin de garantir a súa
maior iquidez e facilitar as decisións que os socios/as adopten sobre o futuro da mesma.

5. De decidirse o peche e a disolución da Cooperativa,  esixirlle  á Xunta de Galicia  que
autorice  a  solución  que  os  socios  e  socias  de  Vieiro  adopten  democraticamente,
atendendo á lexislación vixente, para dar resposta ás súas necesidades de transporte,
especialmente ás dos socios e socias que se desprazan a centros de ensino.
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6. De  ser  preciso  e  a  solicitude  dos  socios  e  socias,  encargar  un  estudo  económico
financeiro sobre a viabilidade da cooperativa Vieiro.

7. De ser preciso e a solicitude dos socios e socias, encargar tamén un informe xurídico
sobre  as  medidas  que  debe  adoptar  a  cooperativa  Vieiro  co  obxectivo  de  garantir  a
continuidade do servizo aos seus asociados.

8. Convocar a unha reunión ao conxunto do movemento asociativo de Fene coa finalidade
de procurar a súa implicación no mantemento da cooperativa Vieiro.

9. Estudar as necesidades de transporte público e a demanda existente coa idea de mellorar
o actual transporte metropolitano.

10. Remitir copia do presente acordo á Dirección Xeral de Transportes da Xunta de Galicia e
a cada un dos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia.  

Fene, 3 de febreiro de 2011

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ MANUEL POLO GUNDÍN 
Voceiro do G. M. do PSdeG PSOE Voceiro do Grupo Municipal do BNG 

GUMERSINDO GALEGO FEAL MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Voceiro do Grupo Municipal do PP                          Voceiro do Grupo Municipal de EU-IU

ILMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE FENE”

Acórdase a urxencia en votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros asistentes.

Concédeselle a palabra ó concelleiro do Grupo  municipal do B.N.G., Manuel Polo Gundín que
fai uso dela para dicir que dende o B.N.G. queren felicitar ós veciños de San Valentín polo
corenta aniversario do seu barrio e destaca que ese barrio sempre foi un pobo autoorganizado
e que o seu Grupo político apoia á cooperativa e ós traballadores afectados. Prosegue dicindo
que  dende  o  sindicato  CIGA  lle  dixeron  que  non  lle  pareceu  correcto  que  o  fronte  da
manifestación que se fixo en favor da Cooperativa estiveran partidos políticos. Di que lamenta
o seu Grupo político que dende a Alcaldía non se puxera en coñecemento ó seu Grupo do
problema que existe coa Cooperativa Vieiro dende un primeiro momento xa que entende que
é precisa unha xestión dende a unidade. Sen embargo, di o concelleiro, que ve unha porta á
esperanza porque a moción indica que se faga un estudo económico e xurídico, que queren
buscar solucións e non culpables pero que existen trabas administrativas.

Polo  voceiro  do  Grupo  municipal  do  P.P.,  Gumersindo  Pedro  Galego  Feal,  faise  uso  da
palabra para dicir que apoian a moción porque cren que a traxectoria da Cooperativa Vieiro,
dende fai trinta anos, é exemplar e porque precisamente a interpretación que fai a Xunta de
Galicia da normativa é, cando menos, interpretable e porque se non se cumpre a lei existen
xulgados para decidir si a cooperativa cumpre a lei de ordenación do transporte. Engade que
solicitando  a  suspensión  do  acto  poderíase  gañar  tempo  para  estudar  a  viabilidade  da
cooperativa e a adaptación das súas actividades á legalidade ou a súa organización social.
Prosegue dicindo que fronte a denuncia realizada por particulares a Xunta intentou actuar
legalmente.

Polo  concelleiro  Manuel  Sánchez  Martínez  faise  uso  da  palabra  para  dicir  que  apoia  o
manifestado polos anteriores intervintes e di  que o caso da Cooperativa é o que sempre
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ocorre neste país ante ó social.  Di que estas actuacións se levan a cabo porque se trata
dunha cooperativa xa que se fose unha multinacional non habería multas. Di solidarizarse coa
Cooperativa e os seus traballadores e que é unha vergoña que se ataque ás cooperativas nun
momento de crise económica como no que se atopa hoxe o país e que é preciso seguir
presionando.

Fai uso da palabra o alcalde que di que dende o Grupo municipal do PSOE están de acordo
coa moción e apoian a demanda da cooperativa e dos veciños de Fene e que se solidarizan
con esta  loita.  Di  que  quere resaltar  as  coincidencias que existen entre  todos  os  grupos
municipais, pero con respecto o manifestado polo voceiro do Grupo municipal do B.N.G. ten
que dicir en primeiro lugar que el trasladou a solicitude municipal de que a Cooperativa fóra
incluída no transporte metropolitano á Xunta de Galicia, como saben os directivos de Vieiro,
tanto  ó  anterior  goberno  como  ó  actual,  pero  que  a  Xunta  negou  esta  posibilidade
argumentando  que  o  transporte  metropolitano  só  se  asinaría  coas  empresas  que  xa  se
atoparan prestando as liñas. En segundo lugar, di o alcalde, a cooperativa solicitou axuda á
Alcaldía e pediu discreción e que dende a notificación da sanción falouse cos Grupo políticos.
En terceiro lugar, di o alcalde, respecto das facturas pendentes do Concello, que existen algo
máis de 4.000 euros de facturas que pensa axilizar ó máximo para que Vieiro conte con eses
cartos.  Prosegue  dicindo  que  si  a  intención  é  culpar  ó  Goberno  municipal  por  dificultar
economicamente á Cooperativa ten que dicir que non é así porque dende que chegou o seu
Grupo  político  ó  goberno  municipal  no  ano  2007,  logo  dunha  reunión  coa  cooperativa,
realizamos  os  contratos  de  servizos  de  transporte  que  realizaba  o  Concello,  de  forma
maioritaria, coa cooperativa e que cando antes non se contrataba con Vieiros non existían
facturas  pendentes  e  que polo  tanto  o  Concello  colaborou  na  viabilidade  de  Vieiro.  Di  o
alcalde que se atopa a Cooperativa nunha situación complicada pero que, entre todos hai que
traballar unidos para atopar unha vía de solución, que nas xuntanzas que tiveron coa Xunta
de Galicia tivo a impresión de que o obxectivo é fechar á Cooperativa e esa foi a postura da
Xunta de Galicia, do lado da empresa Arriva, que a lexislación é interpretable e que o director
xeral non lles explicou porque agora se actúa contra Vieiro e en outras ocasións non, que
pode existir unha solución xurídica e que non entende porque non se suspendeu a execución
dos actos, tal e como se pediu. Conclúe dicindo que vai o seu Grupo votar a favor da moción.

Polo voceiro do Grupo municipal do B.N.G., Manuel Polo Gundín, faise uso da palabra para
precisar que o seu Grupo coincide co alcalde en que é preciso facer unha presión común, que
pensa que se puido ter feito máis en relación co Transporte metropolitano, que non sabe as
xuntanzas que houbo pero que co B.N.G. non houbo xuntanzas e que é certo que existen
facturas pendentes porque hai servizos pero que hai que levar ó Pleno os asuntos para pagar
as facturas pendentes e que foi o B.N.G. o que contratou os primeiros servizos con Vieiro e
que hai que resolver o problema e pagar.

O voceiro do Grupo municipal do P.P., Gumersindo Pedro Galego Feal,  di que dende que se
constituíu Vieiro cambiou a lexislación, que dende o P.P. de Fene trataron de falar co director
xeral de mobilidade e o delegado da Consellería pero que non foi posible e que é partidario de
que se pague de forma inmediata pero non comparten que se inclúa nesta moción.

Polo concelleiro Manuel Sánchez Martínez faise uso da palabra para dicir que as leis non cre
que cambiaran moito e que os gobernos pretenden acabar co cooperativismo, que sempre se
vai  contra  dos  pequenos,  que  é  preciso  apartar  as  discrepancias  e  apoiar  totalmente  á
cooperativa.

Polo alcalde faise uso da palabra para dicir  que se pode falar moito sobre o contido dos
Plenos pero que en todo caso apoian a moción e ós veciños de San Valentín.
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Rematado o debate procédese á votación ordinaria co resultado de que, por unanimidade dos
concelleiros asistentes, o Pleno acorda:

1. Amosar a nosa solidariedade e noso total  apoio aos socios e socias de Vieiro,
ademais  do  noso  total  respaldo  a  todas  cantas  accións  podan  acordar  para
defender os seus dereitos.

2. Rexeitar a proposta de sanción imposta pola Xunta de Galicia á Cooperativa de
Transportes  Vieiro  e  solicitarlle  á  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e
Infraestruturas que, atendendo ao recurso presentado pola Cooperativa, deixe sen
efecto tanto a proposta de sanción administrativa como a económica, sobresendo
de xeito inmediato os expedientes abertos contra a Cooperativa.

3. A tal efecto, solicitar unha nova entrevista coa Dirección Xeral de Transportes da
Xunta  de  Galicia,  á  que  asistirán  representantes  dos  grupos  municipais,  do
movemento asociativo e da cooperativa Vieiro.

4. Aboar con carácter inmediato, de acordo co establecido na lexislación vixente, a
facturación pendente que o Concello de Fene mantén con Vieiro, a fin de garantir a
súa maior iquidez e facilitar as decisións que os socios/as adopten sobre o futuro
da mesma.

5. De decidirse o peche e a disolución da Cooperativa, esixirlle á Xunta de Galicia que
autorice a solución que os socios e socias de Vieiro adopten democraticamente,
atendendo  á  lexislación  vixente,  para  dar  resposta  ás  súas  necesidades  de
transporte, especialmente ás dos socios e socias que se desprazan a centros de
ensino.

6. De ser preciso e a solicitude dos socios e socias, encargar un estudo económico
financeiro sobre a viabilidade da cooperativa Vieiro.

7. De ser  preciso  e  a  solicitude  dos  socios  e  socias,  encargar  tamén un informe
xurídico sobre as medidas que debe adoptar a cooperativa Vieiro co obxectivo de
garantir a continuidade do servizo aos seus asociados.

8. Convocar  a  unha  reunión  ao  conxunto  do  movemento  asociativo  de  Fene  coa
finalidade de procurar a súa implicación no mantemento da cooperativa Vieiro.

9. Estudar as necesidades de transporte público e a demanda existente coa idea de
mellorar o actual transporte metropolitano.

10. Remitir  copia do presente acordo á Dirección Xeral de Transportes da Xunta de
Galicia  e  a  cada un dos grupos políticos con representación no Parlamento de
Galicia.  

Polo concelleiro do Grupo municipal do B.N.G., Manuel Polo Gundín, solicítase a palabra e,
unha vez concedida, fai uso dela para dicir que o seu Grupo quere tratar unha moción relativa
o estado no que se atopa a o polígono industrial de Vilar do Colo e as obras de mellora que
considera  o  seu  Grupo  necesarias.  Xustifica  a  urxencia  polo  estado  do  Polígono  e  que
entenden que é preciso facer xestións co Concello de Cabanas e a Xunta. Di que no polígono
precísase  alumeado,  infraestruturas  e  que  ademais  é  preciso  transferir  a  titularidade  da
Avenida de Astano á Xunta de Galicia neste mandato. Procédese, en votación ordinaria, a
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determinar a urxencia da moción, resultando que, con cinco votos a favor da mesma (dos
concelleiros dona Rita María Couto Seijido, dona Inés Roca Requeijo, don Manuel Vicente
Pico Sanmartín, don Manuel Polo Gundín) e once abstencións (dos concelleiros pertencentes
ós Grupos municipais do PSOE, PP e Mixto) rexéitase a urxencia da moción.

Vólvese a solicitar  a palabra polo concelleiro  do Grupo municipal  do B.N.G.  Manuel  Polo
Gundín  que,  unha vez  concedida,  di  que  o  seu  Grupo  quere  tratar,  como urxente,  unha
moción relativa á privatización das caixas de aforros e xustifica a urxencia en que é preciso
tratar este asunto debido ó cambio das condicións de solvencia esixidas ás caixas. Dá lectura
da moción que transcrita di:

“Manuel Polo Gundín, portavoz do GM do BNG no Concello de Fene, ao abeiro da lexislación
vixente presenta a seguinte;

MOCIÓN CONTRA A PRIVATIZACIÓN DAS CAIXAS DE AFORRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ao tempo que se está a iniciar a andaina da nova caixa de aforros galega, logo de acometer
un proceso de integración que conta cun alto grado de consenso dos axentes sociais  de
Galiza, e que ten por obxectivo primordial seguir dotando a Galiza dun instrumento financeiro
solvente ao servizo da economía do país, o Goberno Central vén de formular unha proposta
de reforma do sistema financeiro  que avanza cara a privatización das caixas de aforro e
implica  unha  mudanza  substancial  de  dito  proceso  e  aboca  a  “Novacaixagalicia”  a
transformarse nun banco privado. 

A  decisión  do  Goberno  Central  non  ten  fundamentos  técnicos  ou  económicos,  é
exclusivamente política, e ten coma orixe a absoluta subordinación do Goberno do Estado aos
intereses do capital  financeiro. Constitúe un chanzo máis no proceso de consolidación do
capital  financeiro,  auténtico  detonante  da  actual  crise  económica  polas  súas  prácticas
especulativas guiadas por un afán de obter enormes lucros por riba da evolución da economía
real, e que agora quere saír reforzado incidindo claramente no sistema público de pensións e
nas propias caixas de aforro.
  
O BNG vén advertindo do deseño adoptado polo Goberno Central, consensuado co PP, que
fomentaba  a  desterritorialización,  bancarización  e  privatización  das  caixas  de  aforro,
plasmando tanto na creación do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), como
na aprobación dunha reforma  express da normativa ordenadora dos órganos reitores das
caixas de aforro, que serven de marco xurídico de referencia no cal se sustenta agora a nova
reforma deseñada polo Goberno Central. 

Perante  iso,  o  BNG promoveu  unha  reforma da  Lei  de  caixas  de  aforro  de  Galiza  cuxa
finalidade é a de colocar o aforro galego ao servizo do tecido produtivo do  país e ademais
defendemos desde o primeiro momento a fusión galega como ferramenta clara do reforzo e
blindaxe do sistema financeiro galego. Mais agora, ese resultado de contarmos cunha única
caixa de aforros galega está en cuestión, certamente por unha repentina actuación unilateral
do Goberno Central e do Banco de España, mais tamén polo amparo que lle outorga o marco
xurídico  deseñado  logo  dos  cambios  legais  que,  consensuados  polo  PSOE  e  PP,  foron
acometidos ao longo dos últimos dous anos.

Galiza non pode ficar impasíbel perante a tentativa de quedar sen unha caixa de aforro que se
encargue  de  nutrir  o  financiamento  necesario  para  o  tecido  produtivo  do  país,  onde  as
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empresas  e  emprendedores  galegos  obteñan  os  recursos  precisos  para  facer  viábeis  os
proxectos que crean valor, riqueza e emprego en Galiza. 

A privatización da nosa caixa galega significaría a desaparición dun sistema financeiro galego
propio. Sen dúbida, constituiría unha apropiación indebida da caixas de aforros galega aos
seus lexítimos propietarios, as institucións e impositores, para permitir a absorción do aforro
galego polos poderes financeiros alleos a este país. Alén diso, a privatización das caixas de
aforro non vai resolver a crise económica actual, senón que pola contra vaina agudizar ao
reforzar máis o poder do capital financeiro privado en detrimento das maiorías sociais que se
sumirán nunha fonda crise social.

No  BNG  estamos  convencidos  que  é  o  momento  de  defender  os  intereses  de  Galiza,
reclamando tamén ao Presidente da Xunta de Galiza que se poña á fronte da contestación do
deseño dun novo mapa financeiro que non respecta nin a galeguidade, nin a vocación social
da nova caixa de aforros galega, e faga valer o consenso acadado na sociedade galega a prol
dunha caixa de aforros que cumpra dun xeito efectivo o seu papel social de contribución ao
impulso da economía produtiva do país.

Polo o exposto, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación a adopción dos
seguintes

ACORDOS

1. Rexeitar frontalmente as pretensións do Goberno do Estado de privatizar e bancarizar a
nosa caixa galega (Novacaixagalicia).

2. Solicitar  do  Goberno  do Estado a  retirada do  denominado “Plan  de  reforzamento  do
sector financeiro” no que atinxe ás caixas de aforro.

3. Reclamar do Goberno da Xunta de Galiza a que defenda as competencias estatutarias de
Galiza, actuando decididamente para evitar que o proceso de reestruturación das caixas
de aforro  galegas leve aparellada a  entrada de capital  privado nos seus  órganos  de
decisión e a transformación nun banco privado.

4. Expresar o compromiso inequívoco en manter o vixente modelo de caixas de aforro, con
vocación social e vinculación territorial, e demandar dos Gobernos central e galego que
eviten calquera tentativa para que as caixas de aforros sexan alleadas en favor da banca
privada e do capital financeiro.

Fene 28  de xaneiro de 2011”

Acórdase,  en  votación  ordinaria,  por  once  votos  favorables  (dos  concelleiros  dos  Grupos
municipais do PSOE e BNG presentes) e cinco abstencións (dos concelleiros integrantes do
Grupo municipal do PP e Mixto) a urxencia da moción.

O voceiro do Grupo municipal do BNG  fai uso da palabra para dicir que a moción presentada
é unha moción clara que ten por obxecto evitar que a Caixa se converta nun banco. Di que a
reestruturación será brutal e que se perderá a obra social e servizos das sucursais.

O voceiro do Grupo municipal do P.P., Gumersindo Pedro Galego Feal, fai uso da palabra
para dicir que defenden que a urxencia debe ser xustificada e que o seu Grupo non ten nin
coñecemento do borrador do proxecto, que esta é unha moción preventiva e que a moción
debe ir á Comisión correspondente para que sexa debatida por todos os Grupo municipais.

O concelleiro do Grupo mixto, Manuel Sánchez Martínez, fai uso da palabra para dicir que
tampouco se lle deu traslado do borrador da proposta. (Auséntase da sesión o concelleiro
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José Antonio López Rodríguez). Di que o seu Grupo e o partido ó que pertence, Esquerda
Unida, están en contra das medidas que perxudican ás Caixas e da reforma das pensións.
(Regresa  á  sesión  o  concelleiro  José  Antonio  López  Rodríguez).  Prosegue  o  concelleiro
criticando os negocios que cualifica de especulativos da banca.

O alcalde fai uso da palabra para dicir que o Grupo municipal do PSOE tamén descoñece cal
é o estado da situación e proxecto para a caixa galega, salvo as publicacións que se van
realizando, e que están a favor da existencia da caixa como entidade que vai máis alá que os
bancos a través da súa obra social. Di que cren na existencia dunha caixa pública galega que
é o que queda da banca pública e que van votar a favor por crer no modelo que representan
ás caixas.

Polo voceiro do Grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, faise uso da palabra para dicir
que a moción presentada non é unha moción preventiva e que dentro duns meses se verá
como ós  alcaldes  do PP se poñerán ó  fronte dos seus veciños  en contra  do peche das
oficinas. Di que foron cambiadas as regras de xogo para que entre capital privado e pregunta
onde estaba o Banco de España e o Ministerio de Economía cando as caixas optaron por
investir no ladrillo. Prosegue dicindo que o Concello de Fene goza de moitos patrocinios en
distintas actividades culturais polas caixas de aforros e que iso desaparecerá e que lle parece
ben que o Grupo municipal do PSOE vote a favor da moción pero que o seu discurso é bipolar
e  que  espera,  en  todo  caso,  que  se  poida  seguir  gozando  do  modelo  das  caixas.  Pide
desculpas ó voceiro do Grupo mixto  por  non lle  ter  facilitado con anterioridade a moción
proposta.

Polo concelleiro Gumersindo Pedro Galego Feal faise uso da palabra para dicir que reitera o
dito e que lle sorprende que se diga que van apoiar a bancarización. Di que dende o seu
Grupo municipal deféndese a galeguidade da caixa e que así se fixo, que están de acordo cos
puntos da moción e que esta tívose que ter  acordado no momento en que acordaron as
fusión, que o derroche das caixas foi o que as levou a actual situación e que o adianto das
esixencias non lles gusta e critica que se trate a moción repentinamente e antes de coñecer o
contido do Decreto nin o pronunciamento do Consello de Novacaixagalicia e que o seu Grupo
se vai abster.

O concelleiro  Manuel  Sánchez  Martínez  di  que  ó  non  coñecer  o  contido  da  moción  con
anterioridade ó Pleno tamén se vai abster pero que loitarán en favor da banca pública. Critica
o concelleiro o que cualifica como altos soldos en empresas privadas dos expresidentes do
goberno do Estado e di preguntarse quenes serán os presidentes dos fondos de pensións
privados.  Por último, pon como exemplo Islandia por ter rexeitado asumir con fondos públicos
a débeda dos bancos mediante referendo.

O alcalde fai uso da palabra para dicir que no marco de xogo actual ten dúbidas de que algún
goberno da Unión Europea puidera actuar de forma distinta á que está actuando o goberno
español e que o presidente do Goberno do Estado intentou un modelo social distinto con máis
medidas sociais que no resto da Unión Europea pero que coa crise a presión do mercado
esixiu adoptar outras medidas. Di que cre que si gobernara o PP as decisións serían máis
drásticas e que as caixas ó día de hoxe están cuestionadas polos mercados que son logo os
que teñen que financiar o noso crecemento, que non é o Concello o que adopta decisións
nesta materia senón que lle corresponde determinar o modelo bancario do país ó Congreso
dos Deputados pero que el é utópico e que cre noutro modelo e por iso, sen ser bipolares, van
votar a favor da moción.
 
Procédese a votar a moción co resultado de que con once votos a favor (dos concelleiros don
Iván Puentes Rivera,  don José Antonio López Rodríguez, dona María del  Carmen  Silvar
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Canosa, don Juan Manuel Lourido González, dona Amalia García Balado, don Manuel Ángel
Rodríguez Carballeira, dona Rita María Couto Seijido, dona Inés Roca Requeijo, don Manuel
Vicente Pico Sanmartín, don Manuel Polo Gundíne  don Edgar Antonio Vigo López) e cinco
abstencións (dos concelleiros dos Grupos municipais do PP e Mixto) o Pleno acorda:

1.  Rexeitar  frontalmente  as  pretensións  do  Goberno  do  Estado  de  privatizar  e
bancarizar a nosa caixa galega (Novacaixagalicia).

2. Solicitar do Goberno do Estado a retirada do denominado “Plan de reforzamento do
sector financeiro” no que atinxe ás caixas de aforro.

3. Reclamar do Goberno da Xunta de Galiza a que defenda as competencias estatutarias
de Galiza, actuando decididamente para evitar que o proceso de reestruturación das
caixas de aforro galegas leve aparellada a entrada de capital privado nos seus órganos
de decisión e a transformación nun banco privado.

4. Expresar o compromiso inequívoco en manter o vixente modelo de caixas de aforro,
con vocación social e vinculación territorial, e demandar dos Gobernos central e galego
que eviten calquera tentativa para que as caixas de aforros sexan alleadas en favor da
banca privada e do capital financeiro.

2º Rogos e preguntas

a) Polo Grupo municipal do BNG

Polo voceiro do Grupo municipal do BNG realízanse os seguintes rogos e preguntas:

-Roga que se traian ó Pleno as actas das sesións anteriores.
-Roga que se inicien as obras dos plans provinciais.
-Roga que sexan tratadas no pleno as facturas de anos anteriores.
-Roga que se axilicen as xestións para a cesión á Xunta de Galicia da Vía de Astano.
-Pregunta cal é o motivo de non invitar á Xunta de Galicia á reapertura do pavillón do Ramo.
-Pregunta se os terreos de Magalofes están escriturados e roga que de ser o caso se axilice a
tramitación do expediente.

Pola concelleira Rita María Couto Seijido realízanse os seguintes rogos e preguntas:

-Pregunta cal é o motivo do cambio da ublicación do ascensor do Pavillón de San Valentín e si
está asinada a acta de replanteo.
-Di que existe preocupación pola escasez de prazas de escola infantil para nenos de 0 a 3
anos e roga que se axilice a xestión para a construción da escola do Carril ou alternativa.
-Roga que se poña a andar as comisións xa que afirma levar dous meses esperando por un
informe na comisión de benestar.

Pola concelleira Inés Roca Requeijo realízanse os seguintes rogos e preguntas:

-Roga que se traian a pleno as actas das sesións anteriores.
-Di reiterar outro rogo xa feito consistente en que sexa amañado os camiños das parroquias
que se atopan en mal estado.
-Di que teñen queixas dos veciños polo mal estado dos lavadoiros e roga que se amañen á
maior brevidade.
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-Roga  que  se  dea  conta  do  estado  de  tramitación  do  expediente  de  contratación  dos
cortacéspedes.
-Pregunta por un convenio asinado coa Deputación relativo á adquisición de distinto material e
que di que se perdeu.

Polo concelleiro Edgar Antonio Vigo López realízanse os seguintes rogos e preguntas:

-Roga porque as actas das sesións anteriores sexan remitidas ó pleno.
-Di reiterar as preguntas realizadas nos últimos catro plenos e pregunta cando se van pagar
as subvencións ordinarias do ano 2009.
-Di  que  quere  recordar  que  na  ponte  de  Maniños  cara  Ares  as  actuacións  da  EDAR
produciron  distintos  danos  e  que  aínda  non  foron  solventados  o  que  supón  un  perigo  á
situación sobre todo para os peóns.
-Di que existen queixas en San Valentín por mor dun banquiño que pode xerar problemas
para os nenos e que aínda non foi amañado.
-Di que o mantemento do barrio de San Valentín é de baixa calidade.
-Roga que sexan respondidas as cartas remitidas ó Concello polas sociedades que cifra en
máis de 30.

Polo concelleiro Manuel Pico Sanmartín formúlanse as seguintes preguntas e rogos:

-Roga que na comisión de obras se remita un informe do estado de execución das obras.
-Pregunta si os parques que faltan por limpar van ser limpados antes da primavera.

Toma a palabra polo alcalde que responde as preguntas formuladas dicindo que sobre o
pavillón do Ramo non teñen inconveniente de convidar á Xunta de Galicia e que é certo que
fai tempo se ven facendo un forte investimento no pavillón e que o último dos investimentos o
fixo a Deputación e que por  iso se invitou á Deputación Provincial  e que farán mañán a
invitación formal á Xunta de Galicia.

Sobre a escritura dos terreos de Magalofes o alcalde di que se avanzou sobre o asunto pero
que a non escritura dos terreos non é inconveniente para que a Xunta asine o convenio co
Concello e que tamén o Concello pode argumentar que mentres que a Xunta non asine o
Convenio non quere levar a cabo este investimento.

Sobre as facturas aprobadas di o alcalde que non se trouxeron ó Pleno porque no cambo do
ano  os  servizos  económicos  teñen  que  levar  a  cabo  a  contabilización  de  determinados
parámetros, pero que na vindeira comisión preténdese levar este asunto.

Sobre o vial ó que se referiu o concelleiro Manuel Polo Gundín di que as actuacións propostas
xa están iniciadas por escritos do 18 de xullo do 2008 e do 28 de abril do 2010.

Sobre o cambio de ubicación do ascensor ó que se referiu a concelleira Rita María Couto
Seijido di o alcalde que non se produciu un cambio de ubicación e que adoptará as medidas
precisas para a celebración das festas correctamente.

Sobre a escola infantil di que mantivo unha xuntanza coa Dirección Xeral na que mostrou a
preocupación do concello e incluso se manifestou a posibilidade de adquirir a escola que vai
fechar para que se integrara na rede de escolas públicas pero ó día de hoxe non se lles
transmitiu nada ó respecto.
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Sobre as subvencións ordinarias ás que se referiu o concelleiro Edgar Vigo López o alcalde di
que xa foron pagadas e que aínda que se referiu a elas como ás do ano 2009 o prazo de
xustificación destas rematou en febreiro do 2010.

Sobre os danos ocasionados pola obras da EDAR o alcalde di que a Xunta de Galicia lle
manifestou que o asfalto actual é provisional e que cando rematen as obras se procederá a
restaurar a situación preexistente. Sobre a limpeza do barrio de San Valentín o alcalde di que
acepta que poden mellorarse os servizos pero que non se pode dicir que co anterior goberno
municipal se fixo o servizo de mantemento do barrio mellor que no actual momento e que
mediante os plans provinciais se procederá a rehabilitar varias rúas e que tamén se fará a
rehabilitación da praza da Cooperación. Sobre as asociacións de veciños o alcalde di que
sempre atende e escoita ás asociacións veciñais.

Toma a palabra o concelleiro José Antonio López Rodríguez que di tomar nota dos rogos
efectuados.

O alcalde volve a facer uso da palabra para dicir  que as actas dos meses de outubro e
novembro están redactadas pero que existen dificultades administrativas no Concello e que
tratarase de poñer ó día e que tamén debe compararse a situación actual coa que existía
cando gobernaban outros con maioría absoluta e que no ano 1993 cando o B.N.G. gobernaba
con maioría absoluta os plenos ordinarios de agosto, setembro e outubro non se celebraron.

b) Polo Grupo municipal do PP

O voceiro do Grupo municipal do P.P., Gumersindo Pedro Galego Feal, realiza as seguintes
preguntas e rogos:

-Agradece o xesto do Grupo municipal do B.N.G. en relación coas críticas por non convidar á
Xunta de Galicia a reapertura do pavillón ó que antes se referiron.
-Pregunta si se pretende aprobar algunha ordenanza sobre o comercio ambulante trala nova
lei galega.
-Pregunta pola aprobación de distintos proxectos por parte da Deputación Provincial.
-Pregunta sobre a obra do Río Perlío e as actuacións levadas a cabo.
-Roga  á  concelleira  de  medio  ambiente  que  os  puntos  de  recollida  de  aceites  sexan
atendidos.
-Roga a limpeza das zonas que pertencen ó Concello de Fene no polígono de Vilar do Colo.
-Roga que se inspeccione un afundimento na Rúa Doutor Malvar.
-Roga que o sr. alcalde dea instrucións para que se dea cumprimento á ordenanza do lixo.
-Roga documentación sobre o pago de facturas pendentes.
-Pregunta se o alcalde pensa inaugurar o parque de debaixo da autopista.

O alcalde toma a palabra e  di que a obra está recepcionada e que estudarán a posibilidade
de recepcionala. Respecto da invitación á Xunta á inauguración do pavillón antes referida o
alcade di que a Xunta cando ben ás inauguracións ás que se lle invita ven con xefes de
servizo e pon o exemplo do caso da escola taller e di que será unha directriz do PP non visitar
Fene  e  que  a  conselleira  de  Pesca  veu  recentemente  a  Fene  a  falar  coa  Cofradía  de
Pescadores  e  non  avisou  ó  alcalde  do  Concello  de  Fene.  Sobre  a  ordenanza de  venda
ambulante o alcalde di que ten a intención de que sexa aprobada e que conta cun borrador.
Sobre os plans provinciais o alcalde di que a Deputación pretende aprobar proximamente os
que quedan por aprobar.  Di  que as competencias sobre o Río Cádavo correspóndenlle á
Xunta de Galicia e que se lle remitiron proxectos á Xunta que incluían a posibilidade de sacar
á superficie o río e que a Xunta manifestou que primeiro debíase demostrar que o proxecto
suporía non seguir erosionando o camiño.
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Pola concelleira Amalia García Balado faise uso da palabra para dicir que a marquesiña á que
se referiron máis arriba está arranxada dende fai 15 días e que os parques serán limpados e
que  respecto  do  aceite  cada  15  días  vacíase.  Por  ultimo  di  que  se  procederá   usar
determinado lixo como compos.

c) Polo concelleiro do Grupo mixto municipal realízanse os seguintes rogos e preguntas:

-Roga que se mire o estreitamento da rúa Tarrío.
-Roga que se melloren as instalacións do colexio de San Valentín que se atopan en mal
estado segundo o concelleiro.
-Roga que se axilicen as actas.
-Roga que se facilite o borrador dos orzamentos e que se facilite os estados de execución.
-Roga que se recolla o aceite máis de cotío nas ubicacións onde se enchen os depósito e
desborda o aceite.
-Pregunta cando se prevé rematar a obra da galescola.

Polo alcalde respóndese que non lembra o prazo exacto de execución pero que o mirará e
que sobre o C.P.I. da Xunqueira e a pista sinalada estase a traballar niso.

E non tendo máis asuntos que tratar levantouse a sesión polo Sr. alcalde sendo as 20:13
horas da data indicada na cabeceira, do que dou fe e estendo a presente acta.

V. P.
O alcalde                                                        O secretario

Iván Puentes Rivera         Jesús Tallón García
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