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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.6.2013

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 2 DE MAIO DE 
2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:04 horas do 
día 5 de maio de 2013, baixo a presidencia do Sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro Galego 
Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión ordinaria 
convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Non asistiu o concelleiro don Iván Puentes Rivera.

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

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

1.  Aprobación,  se  procede,  das  actas  das  sesións  ordinarias  de  datas  07/03/2013  e 
04/04/2013

Non habendo obxeccións, as actas quedan aprobadas.

2.  Dación  de  conta  das  Resolucións  da  Alcaldía  dende  o  número  número  290/2013 á 
394/2013

Os concelleiros danse por informados.

3. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG para a declaración de 
"persoa  non  grata"  a  deputados/as  que  aprobaron  a  quitación  das  participacións 
preferentes

Consta  no  expediente  a  seguinte  moción  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola  Comisión 
Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente realizada o 24 de abril de 2013 por 
4 votos a favor (1 do grupo do BNG, 1 do grupo mixto e 2 do grupo socialista) e 3 abstencións do 
grupo do PP:

"MOCIÓN PARA A DECLARACIÓN DE “PERSOA NON GRATA” A DEPUTADOS/AS QUE APROBARON A 
QUITACIÓN DAS PARTICIPACIÓNS PREFERENTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Goberno de Rajoy caracterizouse por desenvolver unhas estritas políticas para beneficiar a banca 
en detrimento das persoas afectadas pola estafa das preferentes e subordinadas, que contou co 
indubidábel apoio de deputadas e deputados galegos do PP que permitiron a quita e o canxe por 
accións. É o resultado dun modelo de banca especulativa e espoliadora e dun Goberno do PP que se 
converteu no brazo executor dos ditados desa banca.
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O sistema financeiro do Estado español non só non foi penalizado polas súas irresponsábeis prácticas 
especulativas e as perdas que ocasionaron, senón que mesmo recibiu o auxilio incondicionado, sen 
exixir responsabilidades a cambio, do Goberno central. En xullo de 2012, o Goberno do PP, asinou o 
Memorando de entendemento coa UE onde asumiu unhas condicións gravosas para a maioría da 
cidadanía, dado que as persoas contribuíntes en xeral han de realizar enormes esforzos para rescatar 
a banca privada do Estado español, e dun xeito especialmente grave para milleiros de pequen@s 
aforrador@s, posuídor@s de participacións  preferentes e débeda subordinada.  Neste Memorando 
recóllese expresamente a obriga de que se adoptarán no Estado español medidas para que esas 
persoas aforradoras que, con engano, son agora titulares de participacións preferentes ou débeda 
subordinada  vexa  obrigatoriamente  convertido  o  diñeiro  depositado  en  accións  “con  descontos 
considerábeis”, isto é, de vérense esfumados os seus aforros en papel de escaso valor.

Estas medidas, adoptadas a través de diversos reais decretos-leis aprobados polo Goberno central e 
sempre validados co apoio dos deputados/as galegos/as galegos/as do PP,  supoñen un durísimo 
golpe a milleiros de familias que asisten á legalización do roubo dos seus aforros perpetrado coa 
connivencia do Goberno do PP, no canto de contribuír a facilitarlles a devolución íntegra do diñeiro 
depositado como lle correspondería xestionar e defender a quen representa a cidadanía.

Neste sentido, son moi graves os prexuízos que as políticas de Rajoy e das deputadas galegas e 
galegos no Congreso lle causan a Galiza e, en concreto, a Fene. O PP pasou de ser cómplice da banca 
especuladora a culpábel do espolio do aforro dos galegos e das galegas, pois vén de legalizar o roubo 
de  persoas  que  foron  vítimas  dunha  estratexia  agresiva  dos  directivos  das  entidades  para 
capitalizarse  que  colocaron produtos  financeiros  tóxicos  con fraude,  ocultación  de información  e 
abuso de confianza.

O PP  rexeitou  retirar  o  Real  decreto-lei  6/2013,  de  22  de  marzo,  de  protección  a  titulares  de 
determinados  produtos  de  aforro  e  investimento  de  carácter  financeiro  que  autoriza  e  regula 
definitivamente  o  procedemento  para  facer  efectiva  a  quitación  das participacións preferentes  e 
subordinadas e o posterior cambio en accións de nula solvencia, en vez de adoptaren medidas ao 
servizo  do  pobo,  como  demanda  o  BNG  para  recuperar  o  100% do  diñeiro  depositado  nestes 
produtos financeiros, toda vez que se recoñeceu e se demostrou a súa colocación con engano e á 
mantenta en Galiza entre decenas de miles de persoas aforradoras e pequenas investidoras sen 
formación nin experiencia financeira.

Foron estas deputadas e deputados galegos quen legalizaron esta estafa para a captación de fondos 
de milleiros de familias que tiñan depositados os seus pequenos aforros nas entidades bancarias: 
Antonio Eiras, Antonio Pérez, Tristana Moraleja, Juan de Dios, Joaquín García, Jaime de Olano, Olga 
Iglesias, Celso Delgado, Guillermo Collarte, Ana Belén Vázquez, Ana Pastor, Irene Garrido, Paz Lago, 
Telmo Martín e Marta González Vázquez .

Serán, pois, máis de 600 millóns de euros de aforros galegos que emigrarán fóra do noso país en 
canto  se  consume  este  roubo  individual  ás  persoas  directamente  afectadas  e  a  Galiza  no  seu 
conxunto.

Esta é unha realidade que, por desgraza, coñecen moi ben centos de familias de ... que levan ano e 
medio de loita e outras moitas que aínda veñen de saber que están afectadas por esta fraude cando 
se lles comunicou nas últimas dúas semanas a aprobación da quitación autorizada polo Goberno do 
PP.

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

ACORDO

1. Rexeitar as políticas do Goberno central contrarias aos intereses de milleiros de familias afectadas 
pola fraude das participacións preferentes e subordinadas que vén como o PP legaliza o roubo dos 
seus aforros a través da imposición dunha quita e da imposición dun troco obrigatorio por accións de 
nula solvencia.

2. Declarar persoas non gratas no noso concello aos 15 deputados e deputadas do PP de Galiza polas 
graves consecuencias que o seu apoio incondicional á aprobación de normas que legalizan as quitas 
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ás persoas titulares de participacións preferentes e débeda subordinada lle causan a milleiros de 
pequen@s aforrador@s e investidor@s deste concello. 

3. Dar conta destes acordos aos Grupos parlamentares do Congreso dos Deputad@s."

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que o BNG 
presentou o 17 de abril esta moción, días despois de que o Congreso dos Deputados aprobara unha 
medida de protección ás persoas con subordinadas e preferentes certificando a perda de moitos 
millóns dos aforradores, moitos deles galegos. 
Remata dicindo que non vale que nun pleno da Deputación se asuma o apoio a esta xente e logo se 
certifique  o  atraco,  á  vista  de  que  houbo  unha  opción  política  que  validou  que  ese  roubo  se 
perpetrase a cara descuberta.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Antón Lois Noceda 
Carballo, que di que neste tema hai culpables e responsables e parte son os que aquí se nomearon, 
ao igual que na xestión das caixas de aforro.
Prosegue dicindo que hai cousas difíciles de explicar, como a xestión das caixas de aforro que supuxo 
que todos tiveramos que pagar 40.000 millóns de euros de préstamo para solucionar os problemas 
financeiros xerados.
Di que, pola contra, cando se fala de que pouco máis do 3% do importe que dilapidaron os xestores 
dos bancos está nas preferentes e subordinanadas e que a inmensa maioría dos que compraron non 
sabían o que mercaban e que foron estafados, é incomprensible que para tapar o furado deses 
poucos desvergonzados,  haxa que eses 40.000 millóns de euros,  pero para cubrir  aos miles de 
afectados das preferentes e subordinadas non haxa nin no Estado nin en Galicia pouco máis deses 
4.000 e pico millóns de euros para cubrir esa tremenda estafa.
Conclúe dicindo que a este colectivo que foi enganado non se lles debe facer quitas nin legalizar un 
roubo, que é o que se está a facer no Parlamento deste país.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que  anuncia  o  voto  positivo  e  manifesta  que  para  o  seu  grupo  isto  é  un  roubo  e  avoga  pola 
devolución do 100% dos cartos. Aproveita para anunciar,  por coherencia,  que non van asistir  á 
celebración do domingo do centenario do ferrocarril porque vai estar no acto a ministra Ana Pastor e 
nesta moción está a ser reprobada como persoa non grata.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que anuncia a abstención do seu grupo porque a moción é incompleta porque non aparecen aquelas 
persoas que estaban á fronte de certos organismos que tiñan que vixiar a venda destas preferentes 
como foi o Banco de España, faltan eses políticos que tiñan que vixiar e controlar o que facía o Banco 
de España e faltan todos aqueles políticos, de toda índole e cor, que formaban parte dos órganos 
xestores das entidades bancarias daqueles traballadores que sabían que tiñan produtos tóxicos e os 
venderon.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di que o fondo da cuestión e o que se trae a este pleno é un Real Decreto de 22 de marzo de 2013 
do goberno para protexer a determinados titulares de produtos de aforro, o que ten delito.
Prosegue dicindo que en Fene vendeuse a moita xente estes produtos como se fosen inversións a 
prazo fixo, nunha táctica en connivencia do Goberno con Caixa Galicia e Bankia para que gracias a 
eses  aforros  apalancados,  secuestrados  como indefinidos,  en  subordinarias  e  preferentes,  estas 
entidades pasaran polos pelos  os controis de estrés das empresas cualificadoras. 
Conclúe dicindo que se está a falar do momento presente, do que acaba de pasar e do que vai pasar 
pasado mañá e que con estas medidas estase a roubar róubase á xente o pouco que tiña, vendo 
como como outras  entidades  que  venderon preferentes  están  a  devolver  case  que  o  100% do 
investido, o que indica que había posibilidades de que isto fose así e, pola contra, o Partido Popular 
decidiu outra cousa.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Antón Lois Noceda 
Carballo, que lle lembra á voceira do Partido Popular que na Comisión había unha proposta dunha 
engádega do PSOE na que se pedían responsabilidades xudiciais e penais aos responsables do Banco 
de España,  da CNMV,  das caixas e demais e o BNG respondeulles  naquel  momento  que a súa 
proposta era por algo concreto, que era sobre o que se debateu no Parlamento e dille á voceira do 
Partido Popular que o Partido Socialista vai traer ao vindeiro Pleno unha moción na que se inclúa a 
todos os responsables e verase se entón a votan a favor.
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A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que falta a inclusión de xente pero comparten o fondo da moción.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que, dirixíndose ao ao voceiro do grupo municipal socialista, di que están debatendo a moción que é 
e que cando traia a  súa moción o voto será positivo. Anuncia  a abstención porque a moción é 
incompleta e di que a día de hoxe os Tribunais están a distinguir entre aforradores e inversores e os 
números así o avalan, xa que van 190 sentencias a favor da devolucións dos cartos  fronte a 2 en 
contra, o que crea unha xurisprudencia para fallar neste sentido.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 10 votos a favor (5 do 
grupo do BNG, 4 do grupo socialista e 1 do grupo mixto) e 6 abstencións do grupo do PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.-Rexeitar as políticas do Goberno central contrarias aos intereses de milleiros de familias 
afectadas pola fraude das participacións preferentes e subordinadas que vén como o PP 
legaliza o roubo dos seus aforros a través da imposición dunha quita e da imposición dun 
troco obrigatorio por accións de nula solvencia.

2.-Declarar persoas non gratas no noso concello aos 15 deputados e deputadas do PP de 
Galiza polas graves consecuencias que o seu apoio incondicional á aprobación de normas 
que  legalizan  as  quitas  ás  persoas  titulares  de  participacións  preferentes  e  débeda 
subordinada  lle  causan  a  milleiros  de  pequen@s  aforrador@s  e  investidor@s  deste 
concello. 

3.-Dar conta destes acordos aos Grupos parlamentares do Congreso dos Deputad@s.

4. Aprob  ación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG para a creación dunha   
comisión de investigación co obxectivo de obter as explicacións da execución do contrato 
de limpeza, mantemento e conserxería das instalacións deportivas do Concello de Fene

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente por unanimidade pola 
Comisión Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente realizada o 24 de abril de 
2013:

“MOCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CO OBXECTIVO DE OBTER AS 
EXPLICIÓNS  DA  EXECUCIÓN  DO CONTRATO  DE  LIMPEZA,  MANTEMENTO  E  CONSERXERÍA  DAS 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE FENE. 

No  mes  de  xuño  de  2012  o  comezou  o  contrato  de  limpeza,  conserxería  e  mantemento   das 
instalacións  deportivas  por  parte  da  empresa  Eulen.  Desde  o  inicio  da  execución  do  contrato 
detectáronse numerosas irregularidades tanto por parte de persoas usuarias, grupos políticos, como 
dos propios servizos municipais.

No pasado mes de febreiro solicitamos desde o BNG a comparecencia da concelleira responsábel da 
área e ademais presidenta da Mesa de contratación.  No Pleno ordinario de marzo  tivo lugar a 
comparecencia solicitada. Na mesma, non aclarou as diferenzas económicas existentes, as dobres 
facturacións e o sobrecuste existente dunha cifra próxima aos 30.000 € en seis meses de contrato 
( xuño-novembro)

No ano 2013 sigue existindo a dobre facturación do contrato por unha banda o contratado  e por 
outra o mantemento do campo de fútbol. Con isto atopámonos cun concurso manipulado e viciado de 
partida nun 28.500 € 

A Xunta de Goberno aprobou un novo prego de prescricións técnicas e administrativas que saíu 
publicado o pasado 23 de marzo. A contía deste novo contrato pasa dos 171.000€ do ano 2012 a 
232733, aproximadamente 60.000 € máis ao ano de diferenza.
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Ademais deste incremento económico o Prego esixe dúas clasificacións que beneficia exclusivamente 
ás grandes empresas e deixa sen opción a todas as empresas da comarca de Ferrolterra. So tres 
empresas da provincia da Coruña teñen estas dúas clasificacións.

Por todo o exposto propomos a adopción do seguinte acordo:

1.- Creación dunha comisión de investigación conformada proporcionalmente por todos os Grupos 
Municipais.

2.-  Aclarar,  e  se  é  o  caso  depurar,  as  responsabilidades  existentes  derivadas  do  contrato  de 
mantemento, limpeza e conserxería das instalacións deportivas.

3.- Acordar un calendario no que a data tope de conclusións sexa o mes de xuño de 2013.”
Consta no expediente informe de secretaría 91/2013 de 18.4.2013 que conclúe “É axustado a dereito 
a creación dunha comisión especial de investigación de carácter puntual como a proposta polo grupo 
do BNG na súa moción.

Non obstante, o acordo que se propón debe todavía matizarse, xa que o punto terceiro precisa 
concretarse.

Por outra banda a proposta ten un punto de “Aclarar, e se é o caso depurar, as responsabilidades 
existentes derivadas do contrato de mantemento, limpeza e conserxería das instalacións deportivas”, 
que non parece ter moito sentido se non é como finalidade da comisión, polo que o máis correcto, a 
xuízo da suscribinte sería incluir este apartado no punto primeiro do acordo como aclaración da 
motivación da constitución da comisión especial.” 

Inicia o turno de intervencións o voceiro do grupo do BNG, don Manuel Polo Gundín, que introduce 
unha emenda na moción presentada, de xeito que no punto terceiro fai a engádega de que o vindeiro 
8 de maio constituirase a comisión.

Prosegue  a  dicir  o  voceiro  do  grupo  municipal  do  BNG,  don  Manuel  Polo  Gundín,  que  queren 
concretar cuestións e que se esclareza o contrato en vigor, como se contratou e como se facturou,  e 
que se lles explique a  situación do actual  contrato;  engade que hoxe na mesa de contratación 
verificouse o que eles dicían, que só concorreron as grandes empresas de fóra.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Antón Lois Noceda 
Carballo,  que  di  que  van  votar  a  favor  da  moción  entendendo  que  as  explicacións  dadas  pola 
concelleira responsable foron insuficientes porque non aportou todos os datos que se lle pediran. As 
explicacións sobre os servizos extraordinarios parecen un tanto peculiares, cando hai actuacións que 
se repiten ano tras ano e teñen dotación orzamentaria, así a oposición semella que tiña razón cando 
dicía  que  o  contrato  estaba  insuficientemente  dotado.  No  concurso  de  hai  un  ano  limitouse  a 
presentación de empresas baixando o tipo de licitación, só se presentaron dúas empresas, unha non 
emendou  a  documentación,  o  que  é  significativo,  e  así  adxudicouse  a  unha  empresa  que  nos 
primeiros meses incumpriu reiteradamente  o prego de condicións sen que o  equipo  de goberno 
amparase aos veciños e si á empresa. No novo concurso incrementouse significativamente a dotación 
económica pero se segue a limitar a participación das empresas da comarca variando os requisitos 
do prego.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que anuncia o voto favorable porque no seu momento manifestaron queixas das empresas que dicían 
que a contía económica non lles permitía presentarse á primeira licitación e hoxe esas mesmas 
empresas lles volven manifestar que se presentarían a aquela licitación se souberan que podían 
facturar cousas a maiores. No prego actual volve pasar algo semellante, xa que se sube a contía 
económica pero se acouta a súa participación coas demais características que se cambiaron nos 
pregos. Entende que os pregos están feitos expresamente para a continuación da empresa Eulen.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que anuncia que  o seu grupo vai votar a favor da moción.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:
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1.- Creación dunha comisión de investigación conformada proporcionalmente por todos os 
Grupos Municipais.

2.- Aclarar, e se é o caso depurar, as responsabilidades existentes derivadas do contrato 
de mantemento, limpeza e conserxería das instalacións deportivas.

3.- Acordar un calendario no que a data tope de conclusións sexa o mes de xuño de 2013 e 
a constitución da comisión o vindeiro 8 de maio.

5. Aprobación, se procede, da proposta de Regulamento municipal para a organización e 
celebración de acollementos civís no Concello de Fene

Consta  no  expediente  o  seguinte  ditame favorable  por  4  votos  a  favor  (2  do  grupo  municipal 
socialista, 1 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo mixto municipal) e 3 abstencións do grupo 
municipal  do  PP  da  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación,  Deportes,  Servicios  Sociais  e 
Igualdade en sesión ordinaria celebrada en data 26 de abril de 2013 no que se propón ao pleno 
municipal a adopción do seguinte acordo:

“PRIMEIRO.  Aprobar  inicialmente  o  regulamento  municipal  para  a  organización  e  celebración  de 
acollementos civís no Concello de Fene que se transcribe de seguido:

"REGULAMENTO MUNICIPAL PARA  A ORGANIZACIÓN E CELEBRACIÓN DE “ACOLLEMENTOS CIVÍS” 
NO CONCELLO DE FENE

No pasado ano 2009 cumpríronse 50 anos da Declaración Universal dos Dereitos do Neno/a e 20 
anos  da  Convención  de  Dereitos  do  Neno/a,  ámbalas  dúas  aprobadas  pola  Asemblea  Xeral  de 
Nacións  Unidas.  Nestes  documentos  conságranse  unha  serie  de  dereitos  de  carácter  universal, 
indivisible  e  interdependente,  incumbindo  a  todos  os  poderes  públicos  a  responsabilidade  de 
garantilos.  Pero  o  recoñecemento  dos  mesmos,  así  como  os  mecanismos  que  permiten  a  súa 
aplicación e protección resultan aínda insuficientes, nomeadamente no relativo aos dereitos sociais, 
económicos e culturais. A vida actual esixe precisar mellor certos dereitos e impón o recoñecemento 
doutros novos, como o respecto polo medio ambiente, a garantía dunha alimentación saudable, da 
tranquilidade, das posibilidades de intercambio e lecer, etc.  Neste contexto, o municipio amósase 
como o espazo político e social máis axeitado para facer fronte ás demandas dos máis cativos e 
cativas, por ser a administración pública máis próxima a eles/as. 

É así  como o concello de  Fene leva xa moitos anos fomentando, por todos os medios dos que 
dispón, o respecto da dignidade de todos os nenos e nenas e a calidade de vida dos que habitan no 
termo municipal, creando as condicións precisas para que poidan gozar da súa infancia. No respecto 
da  liberdade  de  elección  nos  ámbitos  educativo,  relixioso,  cultural  e  político,  o  concello  vén 
adoptando medidas para protexer á infancia e fomentar a educación sobre bases de democracia, 
tolerancia e a posibilidade de plena participación na vida municipal. 

Os  ‘acollementos  civís’  ou  ‘actos  de  benvida  á  comunidade’  dos  nenos  e  nenas  de  Fene 
institucionalizan  o  compromiso  do  concello  cos  seus  dereitos,  que  son  símbolo  do  progreso  da 
humanidade,  e  en  particular  coa  Declaración  Universal  dos  dereitos  do  neno  de  1959  e  coa 
Convención sobre os dereitos do neno de 1989. Neste contexto, o acollemento civil é un acto de 
natureza civil e laica que ten por finalidade a presentación dos nenos e nenas á sociedade, coa 
pretensión  de  que  se  sintan  integrados  e  integradas  na  comunidade  e  partícipes  de  dereitos, 
liberdades e deberes que a todos/as atinxen. Con esta cerimonia preténdese iniciar aos nenos e 
nenas do municipio no longo camiño das actitudes cívicas, que lles conduzan a un porvir pacífico 
baseado nos valores indivisibles e universais da dignidade humana, a liberdade, a igualdade e a 
solidariedade. Este obxectivo maniféstase no compromiso dos pais e nais ou representantes legais, 
xunto cos padriños, con estes valores, para que os cativos e cativas se convertan en cidadáns e 
cidadás libres e iguais en dereitos e deberes. 

Artigo 1.- Obxecto.

Constitúe o obxecto do presente documento a regulación da organización do acto social denominado 
‘acollemento civil’ ou ‘acto de benvida á comunidade’, en virtude do cal, o concello fai público un 
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recoñecemento de acollida ao neno ou nena que naceu e/ou que vive en Fene, e se compromete, 
xunto coa súa familia, a velar pola súa educación e a defender e garantir os seus dereitos. 

Artigo 2.- Finalidade.

O acollemento civil non produce efectos legais nin presupón privilexio ningún ou preferencia do neno 
ou nena acollido no acceso aos servizos municipais. Estes actos de benvida á comunidade reafirman 
o compromiso do municipio por avanzar cara unha sociedade máis libre, xusta e democrática, na que 
os dereitos dos nenos e nenas gocen dunha protección preferente. 

Artigo 3.- Suxeitos.

Este acto social está dirixido aos nenos e nenas do concello de Fene. 

Artigo 4.- Requisitos.

a. Estar empadroado no concello de Fene. 

b. Non ter unha idade superior a cinco (05) anos. 

c. Consentimento dos representantes legais do menor. 

Artigo 5.- Procedemento.

Presentación dunha instancia no Rexistro do concello conforme ao modelo do anexo I, solicitando a 
participación no acto social, asinada pola persoa representante legal do/da menor, achegando unha 
fotocopia dos documentos nacionais de identidade e do libro de familia/documento acreditativo da 
dita   representación  legal.  A  acreditación  dos  datos  de  empadroamento   farase  de  oficio  polos 
servizos municipais. 

Se a instancia non reunirá todos os requisitos, o concello outorgará aos solicitantes un prazo de dez 
días para corrixir a súa solicitude, advertindo de que, no caso de non atender a dito requirimento, 
teráselles por desistidos da mesma, procedéndose ao arquivo da mesma segundo ao establecido no 
artigo 71 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do 
procedemento administrativo común.

De  estar completa tramitarase a petición, comunicándose no termo dun mes á persoa solicitante o 
día e o lugar de celebración do acto. Os pais/nais poderán designar dúas persoas como máximo que 
actuarán como padriño/madriña na cerimonia, asumindo os mesmos compromisos que aqueles en 
canto a formación do neno ou nena nos principios e  valores democráticos, e debendo velar polo 
respecto dos seus dereitos. 

Artigo 6.- Celebración.

No acto de celebración, que terá lugar en calquera dos edificios municipais habitualmente utilizados 
para a celebración de cerimonias, será presidido e oficiado polo alcalde/sa ou concelleiro/a en quen 
delegue. 

Procederase á lectura ao neno/a e aos seus representantes legais e padriños dos artigos 6, 12 e 27 
da Declaración dos dereitos do Neno/a proclamada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa 
resolución 1386 (XIV), de 20 de novembro de 1959. 

Tamén se dará lectura do do artigo 27 da Constitución Española de 1978. 

Os representantes legais e padriños formularán compromiso de educalo/a  segundo os principios que 
se recollen nese texto e nas demais normas vixentes no estado español. 
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Ao final do acto, a persoa oficiante da cerimonia fará a entrega ao neno ou nena dunha Carta de 
Cidadanía.

Os actos poderán ser individuais ou colectivos, podendo asistir os familiares e amigos/as do neno ou 
nena, coas únicas limitacións  que impoña o aforo da sala ou espazo no que se realice a cerimonia. 

A persoa oficiante levantará acta, que será asinada por el/ela mesmo/a, polos representantes legais 
do neno ou nena e, no seu caso, polos padriños. 

Artigo 7.- Rexistro.

Os acollementos civís celebrados conforme ao establecido neste regulamento serán inscritos de oficio 
pola Administración municipal nun libro-rexistro que se rexerá polas seguintes regras:

7.1:  O Rexistro  materializarase  nun  libro-Rexistro  municipal,  constituído  por  follas  numeradas e 
seladas,  legalizado  coa  sinatura  da  Secretaría  e  de  Alcaldía.  O  comenzo  e  ó  fin  do  mesmo 
estenderanse as respectivas dilixencias de apertura e de peche.

7.2: O Libro Rexistro municipal non ten carácter público, expedíndose certificacións dos seus asentos 
exclusivamente a instancia de calquera dos  solicitantes (pais ou titores), dos inscritos unha vez 
acadada a súa maioría de idade  ou dos xuíces ou tribunais de Xustiza.

7.3:  Nos asentos correspondentes incluiranse os seguintes datos :

a) Nº de inscrición.

b) Lugar e data de celebración da  cerimonia.

c) Respecto do menor acollido: nome, apelidos, enderezo e data de nacemento.

d) Respecto dos pais ou titores: nome, apelidos, enderezo e DNI.

e) Respecto dos padriños: nome, apelidos, enderezo e DNI. 

f) Lugar e data da inscrición.

Disposición adicional.

Os  acollementos  civís  celebrados  en  Fene  con  anterioridade  á  entrada  en  vigor  do  presente 
regulamento,  sempre  que  cumpriran  os  requisitos  e  procedementos  aquí  indicados  e  consten 
debidamente documentados conforme ás garantías establecidas no mesmo, serán anotados no libro-
rexistro regulado no artigo 7 segundo a súa orde de antigüidade.

Disposición derradeira.

Esta normativa entrará en vigor  unha  vez publicado o seu texto  completo  no Boletín  Oficial  da 
Provincia, e transcorrido o prazo sinalado no artigo 65.2 en relación co 70.2 ámbolos dous da Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

Anexo I. Modelo de solicitude.

MODELO DE SOLICITUDE DE CELEBRACIÓN DE ACOLLEMENTO CIVIL 

Don  …….……….……….……….……….……….…,  con  DNI  nº  …….……….………   e  enderezo  en 
……………………………………………………………………….……….……….……….…;  e  dona  …….……….……….……….……….
……….……….;  con  DNI  nº……….……….…  e  enderezo  en…………………………………….……….………,  na  súa 
calidade de representantes legais de …….……….………………………………………… con DNI nº  …….…………… 
nacido o …………………….…e con enderezo en …………………………………………………..…….…
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EXPOÑEN:

1.- Que como pais/ titores do menor …………………………………….., desexan  celebrar o acto de 
acollemento civil do anterior.

2.- Que reúnen todos os requisitos esixidos no Regulamento municipal para a organización e 
celebración de acollementos civís no Concello de Fene, o que acreditan coa entrega da seguinte 
documentación:

�Fotocopia dos documentos nacionais de identidade e libro de familia/documento acreditativo da 
representación legal.

En base ó anterior SOLICITAN:

Que se oficie o acto de acollemento civil solicitado.

Indicar día de preferencia da ceremonia ………………………………………

Fene, a …… de …….……….……….… do 20……

O/A SR/A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE FENE"

SEGUNDO.  Abrir  un  período  de  información  pública  mediante  anuncio  no  BOP  e  audiencia  aos 
interesados polo prazo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións.

TERCEIRO. No caso de  que se  presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado expediente, 
procederase a súa resolución, previos os informes oportunos, polo Pleno Corporativo, procedéndose, 
unha  vez  resoltas,  á  aprobación  definitiva  do  expediente  e  á  publicación  íntegra  do  texto  da 
Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.

CUARTO.  No  caso  de que  non  se  presenten reclamacións  e/ou alegacións  contra  o  expediente, 
considerarase que queda  aprobado definitivamente, sen necesidade de acordo posterior, procedendo 
de seguido  á  publicación indicada no apartado precedente, de conformidade do disposto no artigo 
49.c) da Lei  7/1985, do 2 de abril,  reguladora das bases do réxime local,  entrando en vigor a 
modificación o día da súa publicación íntegra no BOP e unha vez transcorrido o prazo establecido no 
artigo 65.2 da LBRL.”

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

“PRIMEIRO.  Aprobar  inicialmente  o  regulamento  municipal  para  a  organización  e 
celebración de acollementos civís no Concello de Fene que se transcribe de seguido:

"REGULAMENTO  MUNICIPAL  PARA   A  ORGANIZACIÓN  E  CELEBRACIÓN  DE 
“ACOLLEMENTOS CIVÍS” NO CONCELLO DE FENE

No  pasado  ano  2009  cumpríronse  50  anos  da  Declaración  Universal  dos  Dereitos  do 
Neno/a e 20 anos da Convención de Dereitos do Neno/a, ámbalas dúas aprobadas pola 
Asemblea  Xeral  de  Nacións  Unidas.  Nestes  documentos  conságranse  unha  serie  de 
dereitos  de  carácter  universal,  indivisible  e  interdependente,  incumbindo  a  todos  os 
poderes públicos a responsabilidade de garantilos. Pero o recoñecemento dos mesmos, así 
como  os  mecanismos  que  permiten  a  súa  aplicación  e  protección  resultan  aínda 
insuficientes, nomeadamente no relativo aos dereitos sociais, económicos e culturais. A 
vida actual esixe precisar mellor certos dereitos e impón o recoñecemento doutros novos, 
como  o  respecto  polo  medio  ambiente,  a  garantía  dunha  alimentación  saudable,  da 
tranquilidade, das posibilidades de intercambio e lecer, etc.  Neste contexto, o municipio 
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amósase como o espazo político e social máis axeitado para facer fronte ás demandas dos 
máis cativos e cativas, por ser a administración pública máis próxima a eles/as. 

É así como o concello de  Fene leva xa moitos anos fomentando, por todos os medios dos 
que dispón, o respecto da dignidade de todos os nenos e nenas e a calidade de vida dos 
que habitan no termo municipal, creando as condicións precisas para que poidan gozar da 
súa  infancia.  No  respecto  da  liberdade  de  elección  nos  ámbitos  educativo,  relixioso, 
cultural e político, o concello vén adoptando medidas para protexer á infancia e fomentar a 
educación sobre bases de democracia, tolerancia e a posibilidade de plena participación na 
vida municipal. 

Os ‘acollementos civís’ ou ‘actos de benvida á comunidade’ dos nenos e nenas de Fene 
institucionalizan o compromiso do concello cos seus dereitos, que son símbolo do progreso 
da humanidade, e en particular coa Declaración Universal dos dereitos do neno de 1959 e 
coa Convención sobre os dereitos do neno de 1989. Neste contexto, o acollemento civil é 
un acto de natureza civil e laica que ten por finalidade a presentación dos nenos e nenas á 
sociedade,  coa  pretensión  de  que se sintan  integrados  e  integradas  na  comunidade  e 
partícipes de dereitos, liberdades e deberes que a todos/as atinxen. Con esta cerimonia 
preténdese iniciar aos nenos e nenas do municipio no longo camiño das actitudes cívicas, 
que lles conduzan a un porvir pacífico baseado nos valores indivisibles e universais da 
dignidade humana, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Este obxectivo maniféstase 
no compromiso dos pais e nais ou representantes legais, xunto cos padriños, con estes 
valores, para que os cativos e cativas se convertan en cidadáns e cidadás libres e iguais en 
dereitos e deberes. 

Artigo 1.- Obxecto.

Constitúe o obxecto do presente documento a regulación da organización do acto social 
denominado ‘acollemento civil’  ou ‘acto de benvida á comunidade’,  en virtude do cal, o 
concello fai público un recoñecemento de acollida ao neno ou nena que naceu e/ou que 
vive en Fene, e se compromete, xunto coa súa familia,  a velar pola súa educación e a 
defender e garantir os seus dereitos. 

Artigo 2.- Finalidade.

O  acollemento  civil  non  produce  efectos  legais  nin  presupón  privilexio  ningún  ou 
preferencia do neno ou nena acollido no acceso aos servizos municipais. Estes actos de 
benvida  á  comunidade  reafirman  o  compromiso  do  municipio  por  avanzar  cara  unha 
sociedade máis libre, xusta e democrática, na que os dereitos dos nenos e nenas gocen 
dunha protección preferente. 

Artigo 3.- Suxeitos.

Este acto social está dirixido aos nenos e nenas do concello de Fene. 

Artigo 4.- Requisitos.

a. Estar empadroado no concello de Fene. 

b. Non ter unha idade superior a cinco (05) anos. 

c. Consentimento dos representantes legais do menor. 

Artigo 5.- Procedemento.

Presentación dunha instancia no Rexistro do concello conforme ao modelo do anexo I, 
solicitando a participación no acto social, asinada pola persoa representante legal do/da 
menor, achegando unha fotocopia dos documentos nacionais de identidade e do libro de 

10 de 17



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

C
.I

.F
.:

 P
-1

5
0
3
6

0
0
-G

Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.6.2013

familia/documento acreditativo da dita  representación legal. A acreditación dos datos de 
empadroamento  farase de oficio polos servizos municipais. 

Se a instancia non reunirá todos os requisitos, o concello outorgará aos solicitantes un 
prazo de dez días para corrixir a súa solicitude, advertindo de que, no caso de non atender 
a  dito  requirimento,  teráselles  por  desistidos  da  mesma,  procedéndose  ao  arquivo  da 
mesma segundo ao establecido no artigo 71 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

De  estar completa tramitarase a petición, comunicándose no termo dun mes á persoa 
solicitante o día e o lugar de celebración do acto. Os pais/nais poderán designar dúas 
persoas como máximo que actuarán como padriño/madriña na cerimonia, asumindo os 
mesmos compromisos que aqueles en canto a formación do neno ou nena nos principios e 
valores democráticos, e debendo velar polo respecto dos seus dereitos. 

Artigo 6.- Celebración.

No acto de celebración, que terá lugar en calquera dos edificios municipais habitualmente 
utilizados para a celebración de cerimonias, será presidido e oficiado polo alcalde/sa ou 
concelleiro/a en quen delegue. 

Procederase á lectura ao neno/a e aos seus representantes legais e padriños dos artigos 
6, 12 e 27 da Declaración dos dereitos do Neno/a proclamada pola Asemblea Xeral das 
Nacións Unidas na súa resolución 1386 (XIV), de 20 de novembro de 1959. 

Tamén se dará lectura do do artigo 27 da Constitución Española de 1978. 

Os representantes legais e padriños formularán compromiso de educalo/a  segundo os 
principios que se recollen nese texto e nas demais normas vixentes no estado español. 

Ao final do acto, a persoa oficiante da cerimonia fará a entrega ao neno ou nena dunha 
Carta de Cidadanía.

Os actos poderán ser individuais ou colectivos, podendo asistir os familiares e amigos/as 
do neno ou nena, coas únicas limitacións  que impoña o aforo da sala ou espazo no que se 
realice a cerimonia. 

A  persoa  oficiante  levantará  acta,  que  será  asinada  por  el/ela  mesmo/a,  polos 
representantes legais do neno ou nena e, no seu caso, polos padriños. 

Artigo 7.- Rexistro.

Os  acollementos  civís  celebrados  conforme  ao  establecido  neste  regulamento  serán 
inscritos de oficio pola Administración municipal  nun libro-rexistro que se rexerá polas 
seguintes regras:

7.1:  O  Rexistro  materializarase  nun  libro-Rexistro  municipal,  constituído  por  follas 
numeradas e seladas, legalizado coa sinatura da Secretaría e de Alcaldía. O comenzo e ó 
fin do mesmo estenderanse as respectivas dilixencias de apertura e de peche.

7.2: O Libro Rexistro municipal non ten carácter público, expedíndose certificacións dos 
seus asentos exclusivamente a instancia de calquera dos  solicitantes (pais ou titores), 
dos inscritos unha vez acadada a súa maioría de idade  ou dos xuíces ou tribunais de 
Xustiza.

7.3:  Nos asentos correspondentes incluiranse os seguintes datos :

a) Nº de inscrición.

b) Lugar e data de celebración da  cerimonia.
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c) Respecto do menor acollido: nome, apelidos, enderezo e data de nacemento.

d) Respecto dos pais ou titores: nome, apelidos, enderezo e DNI.

e) Respecto dos padriños: nome, apelidos, enderezo e DNI. 

f) Lugar e data da inscrición.

Disposición adicional.

Os acollementos civís celebrados en Fene con anterioridade á entrada en vigor do presente 
regulamento,  sempre  que  cumpriran  os  requisitos  e  procedementos  aquí  indicados  e 
consten debidamente documentados conforme ás garantías establecidas no mesmo, serán 
anotados no libro-rexistro regulado no artigo 7 segundo a súa orde de antigüidade.

Disposición derradeira.

Esta normativa entrará en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletín Oficial 
da Provincia, e transcorrido o prazo sinalado no artigo 65.2 en relación co 70.2 ámbolos 
dous da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

Anexo I. Modelo de solicitude.

MODELO DE SOLICITUDE DE CELEBRACIÓN DE ACOLLEMENTO CIVIL 

Don …….……….……….……….……….……….…,  con  DNI  nº  …….……….………  e  enderezo  en 
……………………………………………………………………….……….……….……….…; e dona …….……….
……….……….……….……….……….;  con  DNI  nº……….……….…  e  enderezo 
en…………………………………….……….………, na súa calidade de representantes legais de …….
……….………………………………………… con DNI nº …….…………… nacido o …………………….…e 
con enderezo en …………………………………………………..…….…

EXPOÑEN:

1.- Que como pais/ titores do menor …………………………………….., desexan  celebrar 
o acto de acollemento civil do anterior.

2.-  Que  reúnen  todos  os  requisitos  esixidos  no  Regulamento  municipal  para  a 
organización e celebración de acollementos civís no Concello de Fene, o que acreditan coa 
entrega da seguinte documentación:

����Fotocopia  dos  documentos  nacionais  de  identidade  e  libro  de  familia/documento 
acreditativo da representación legal.

En base ó anterior SOLICITAN:

Que se oficie o acto de acollemento civil solicitado.

Indicar día de preferencia da ceremonia ………………………………………

Fene, a …… de …….……….……….… do 20……

O/A SR/A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE FENE"
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SEGUNDO. Abrir un período de información pública mediante anuncio no BOP e audiencia 
aos interesados polo prazo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións.

TERCEIRO. No caso de  que se  presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado 
expediente,  procederase  a  súa  resolución,  previos  os  informes  oportunos,  polo  Pleno 
Corporativo, procedéndose, unha vez resoltas, á aprobación definitiva do expediente e á 
publicación íntegra do texto da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.

CUARTO.  No  caso  de  que  non  se  presenten  reclamacións  e/ou  alegacións  contra  o 
expediente,  considerarase  que  queda   aprobado  definitivamente,  sen  necesidade  de 
acordo posterior, procedendo  de seguido  á  publicación indicada no apartado precedente, 
de conformidade do disposto no artigo 49.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local, entrando en vigor a modificación o día da súa publicación íntegra no 
BOP e unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 65.2 da LBRL.

6. Aprobación, se procede, da proposta de adhesión ao Convenio para a creación dun fondo 
social de vivendas

Consta no expediente a seguinte proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente por 3 votos 
a favor do grupo municipal do PP e 4 abstencións (2 do grupo municipal socialista, 1 do grupo 
municipal do BNG e 1 do grupo mixto municipal)  na Comisión Informativa de Cultura, Educación, 
Deportes, Servicios Sociais e Igualdade en sesión ordinaria celebrada en data 26 de abril de 2013:

“O 17 de xaneiro de 2013 subscribiuse o Convenio para a creación dun fondo social de vivendas que 
ten  por  obxecto  promover  a  creación  por  parte  das  entidades  de  crédito  de  fondos  sociais  de 
vivendas  da  súa  propiedade,  destinadas  a  ofrecer  cobertura  a  aquelas  persoas  que  foron 
desafiuzadas da súa vivenda habitual polo impagamento dun préstamo hipotecario.

O convenio establece un proceso de adhesión que require que a decisión sexa adoptada polo Pleno e 
logo a Alcaldía formalice a subscrición a través dun protocolo de adhesión.

Logo de ver o informe da Secretaría 83/2013 de data 16 de abril de 2013, proponse que, previo 
ditame da  Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade, o 
Pleno do Concello acorde:

Primeiro.  Adherirse nos seus termos ao Convenio para a  creación dun fondo social  de vivendas 
subscrito en Madrid a 17 de xaneiro de 2013 para que o Concello de Fene poida colaborar coas 
entidades de crédito asinantes.

Segundo. Remitir este acordo, xunto co protocolo de adhesión subscrito á Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).”

A  continuación  abre  o  debate  o  voceiro  do  grupo  municipal  socialista,  don  Antón  Lois  Noceda 
Carballo, que di que o Partido Socialista deliberou bastante a súa posición respecto desta proposta 
porque coa finalidade están de acordo, pero hai que contextualizala. Isto prodúcese nun momento 
cunha opción política que goberna o país que decide, practicamente en solitario e que en vez de 
paralizar  os  desafiuzamentos,  pon  panos  quentes.  Estas  vivendas  non  son  para  todos  os 
desaloxados, porque teñen que reunir determinados requisitos que a maioría da xente non cumpre, e 
ao final vai ser unha lotería entrar nalgunha das condicións que se esixen. Non ven razoable isto, coa 
gravidade do problema actual e con tantos trámites para un problema tan xeral. En calquera caso, 
conclúe  dicindo que o  Partido  Socialista  entende que cando menos para  alguén pode  ser  unha 
solución e vai posibilitar que se aprobe coa súa abstención.

A continuación o alcalde aclara ao público que non se está a debater un regulamento municipal se 
non que é  un convenio  para a  creación dun fondo social  de  vivendas que crea o Ministerio  de 
Fomento  coas  entidades  bancarias.  Aparte  disto,  a  proposta  só  contempla  como  actuación  do 
concello facer asesoramento e emitir un informe de Servizos Sociais.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di que isto é un parche para unha situación dramática e non ataca o fondo da Lei Hipotecaria e a 
especulación da vivenda por parte das entidades financeiras. Indo ao informe de Secretaría di que 
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este convenio lle corresponde aceptalo á Alcaldía, aínda que o convenio diga que é da Xunta de 
Goberno  Local  ou  do  Pleno.  Gustaríalles  que  moitas  outras  cousas  tamén  foran  á  Comisión 
Informativa ou ao Pleno aínda que non foran asuntos da súa competencia,  poñendo como exemplo o 
prego de prescricións técnicas e administrativas do contrato de mantemento, limpeza e conserxería 
de instalacións deportivas, que podería ir cun mes de antelación á Comisión Informativa e, deste 
xeito, probablemente o BNG e o resto de grupos políticos poderían facer achegas a ese documento 
que igual era mellorable. Un grupo de goberno que queira levar as cousas ben debe compartir e dar 
participación ao resto da Corporación. En canto a cuestión de fondo anuncian que se van abster, 
porque isto pode solucionar algún caso concreto.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que comparte o dito pola oposición de que isto é un parche, xa que é máis doado que mellorar 
a Lei Hipotecaria. As condicións de acceso ao convenio son bastante duras, pero para favorecer a súa 
aprobación, vaise abster.

A continuación fai uso da palabra o alcalde para dicir que o prego das instalacións deportivas levouse 
á Comisión Informativa para dar conta logo da súa aprobación na Xunta de Goberno Local. 

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor do grupo do 
PP e 10 abstencións (4 do grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Primeiro.  Adherirse nos seus termos ao Convenio para  a creación dun  fondo social  de 
vivendas subscrito en Madrid a 17 de xaneiro de 2013 para que o Concello de Fene poida 
colaborar coas entidades de crédito asinantes.

Segundo.  Remitir  este  acordo,  xunto  co protocolo  de  adhesión  subscrito  á  Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

7. Moci  óns urxentes  

Non se presentan.

8. Rogos e preguntas

O voceiro do grupo municipal socialista, don Antón Lois Noceda Carballo, fai os seguintes rogos e 
preguntas:

- Roga que se actúe na estrada da Armada e na da Palma porque as beirarrúas están intransitables 
por falta de limpeza.
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras quere aclarar que hoxe mesmo pasou pola estrada 
da Palma e estaba traballando o persoal da Xunta á altura do cine Adriano limpando.

- Roga que de forma urxente se faga unha limpeza de gabías nas parroquias do Concello.
Contesta o alcalde dicindo que as gabías dos camiños levan anos sen limpar e precisamente por iso 
hai un proxecto dentro do programa DTC, a través dunha subvención da Deputación Provincial, para 
a súa limpeza e para o arranxo dos parques infantís. Di que é un procedemento que está en licitación 
e por iso agora non o van acometer con cargo ao concello.

- Roga que se incremente a limpeza viaria nas parroquias non urbanas do Concello.
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que dende que hai unha varredora nunca tan 
limpas estiveron as parroquias.

- En relación coas novas respecto dos colectores de roupa usada e das estafas que se producen por 
parte das empresas que colocan colectores sen autorización ou que dedican os ingresos a lucrarse en 
vez de adicalos ás unidades de cooperación pregunta, ¿como está esta situación en Fene e se hai un 
censo dos colectores que hai no Concello?.
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que o Concello asinou un convenio coa empresa 
Texlinca para colocar 6 colectores de roupa que se atopan localizados e perfectamente situados.
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- En relación co parque Rosalía de Castro pregunta, ¿como está a solicitude dos veciños para a 
prohibición de cans no recinto e a dotación de xogos? e ¿hai algo previsto ou en estudo?.
Contesta o alcalde dicindo que se controlou a zona e que a Policía Local vixiou o parque. Colocouse 
un sinal de prohibición de cans e hoxe mesmo dito parque apareceu pintado, polo que semella que 
hai problemas e di que seguirán no tema.

- En relación coas beirarrúas do Círculo de Perlío dixéronlles que se fixera unha cesión de terreo e 
pregunta, ¿ten o goberno municipal algunha previsión de arranxo logo da cesión de terreos feita?.
Contesta o alcalde dicindo que non hai tal cesión, hai un acordo da asemblea de socios que acorda 
facer esa cesión, que logo haberá que documentar, segregar a parcela, inscribila no Rexistro da 
Propiedade e cederlla ao Concello.

- Respecto da zona onde se acometeu o arranxo das beirarrúas no contorno da pista do Círculo de 
Perlío, roga que se coloquen elementos de seguridade como pode ser unha varanda ou se adecúe 
cun terraplén, xa que nalgunhas zonas hai unha altura notable.
Contesta o alcalde dicindo que hai a previsión de reducir a altura do bordo.

- Hai 3 meses dixémoslle na Comisión ao concelleiro de servizos que hai un colector na zona de Chao 
da Aldea en Maniños que impide a visibilidade, roga que se solucione e suxire que se coloque na 
zona onde se colocan os paneis electorais.

- ¿Como está a situación da rúa que está entre as pistas e o edificio Perla novo respecto do tráfico?. 
Hai un ano que se fixo un rogo e quedouse en facer un estudo no verán para ter unha solución antes 
do comezo do curso escolar, como volve chegar outro verán e se está na mesma situación pregunta, 
¿que prazos hai e se hai previsto algunha solución aos problemas de seguridade vial da zona, ben 
cunha dirección única, ben con outra solución?.
O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez di que na próxima Comisión dará conta da solución 
máis axeitada aos problemas aos que se referiu.

- Quere dar traslado da preocupación do grupo socialista respecto Radio Fene e roga que o goberno 
tome todas as medidas que sexan precisas para cortar de raíz as responsabilidades futuras que Fene 
poida ter,  sobre  todo cando as  novas que hai  é  que ademais  do persoal  que viña habendo de 
Radiofusión se vén incorporando novo persoal, polo que roga que se atalle a situación e se evite que 
o Concello teña que asumir responsabilidades alleas e esta institución.

- ¿Que subvencións están pagadas e cales pendentes ás entidades?
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que as subvencións de concorrencia competitiva 
están  todas  aprobadas  e  se  atopan  en  Tesourería  pendentes  de  pagamento;  as  subvencións 
nominativas  preparáronse hoxe para proceder á súa sinatura e logo darlles traslado á Tesourería 
para proceder ao seu pagamento.

- ¿Para cando están previstas as bases de emerxencia social?
Contesta  o  alcalde  que  as  ten  sobre  a  mesa  e  as  están  revisando,  en  breve  irán  á  Comisión 
Informativa.

- ¿Hai previsión de cando se vai poder debater e aprobar o regulamento do campo de fútbol?
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que a día de hoxe non hai data prevista para o seu 
debate.

- ¿Cando está previsto a convocatoria do Consello escolar?.
Contesta o alcalde dicindo que na primeira sesión do Consello se quedou en convocalo para finais de 
xuño unha vez pasados os exames e feita a modificación do regulamento.

- En relación coa organización do Outlet, ¿que custe ten a carpa que se contratou para a instalacións 
dos comercios participantes?
O concelleiro don Juan José Franco Casal responde que a situación da carpa dentro da pista foi 
debido a unha cuestión meteorolóxica no que se primou a seguridade. En relación co custe da carpa 
di que non o sabe con exactitude polo que lle contestará por escrito na vindeira Comisión.

- Roga que se atenda algunha das inquedanzas que fixeron os comerciantes respecto do Outlet como 
foi o feito de facer coincidir o evento coa actividade das palilleiras, xa que pensan que lles restou 
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afluencia,que era mellor facelo un sábado e non un domingo e que se corrixan algunhas cuestións de 
organización,  xa que os que chegaron cedo pola mañá non tiveron quen lles abrira.  Ademais  o 
Partido Socialista suma a estas un rogo en relación coa excelente idea de pór en valor as fotografías 
antigas do Concello xa que pensan que a próxima vez debería facerse algo mellor, porque había 
moita luz.
O concelleiro don Juan José Franco Casal responde que este ano probouse a facer xunto o Outlet e a 
mostra de Palilleiras para aproveitar a sinerxias das dúas actividades e pensa que o resultado foi 
razoablemente bo, aínda que terá que xuntarse cos comerciantes para corrixir aquelas cuestións que 
sexan mellorables. 
En relación coas fotos di que é certo que se poderían ver mellor e di que toma nota para outros 
eventos e anuncia que con estas fotos farase outro acto que lle dará xustiza a esta colección.

- Teñen coñecemento que en San Valentín hai unha petición de derrubamento dunha árbore baixo a 
liña de alta tensión e pensa que este mantemento, por corresponder á liña, correspóndelle a Fenosa 
e pregunta, ¿cal é a situación?.
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que respecto do derrubamento da árbore de 
San Valentín no colexio da Xunqueira di que xa deu conta nunha Comisión que Fenosa achegou un 
escrito  ao Concello dicindo que ía talar a árbore e preguntando se o Concello a recollería e así se 
fará.

- En canto a situación dos camiños e dos amaños das fochas, roga, ante a previsión de bo tempo 
para os vindeiros días, que se aceleren estes traballos.
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que se está facendo dende a semana pasada.

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

- Roga que se coloque un cartel que sinale a estrada da Vrea en Barallobre que levan pedindo dende 
hai tempo.

- No Pleno anterior ao rematar a sesión, un veciño preguntoulle ao alcalde e logo a el se houbera 
algún tipo de cambio no IVTM por un vehículo mixto que lle cobraban coma se fose un turismo. 
Detectaron por outro lado que esta situación se está dando, que as furgonetas que constan como 
vehículos mixtos pasaron a cobrarse como turismos, que pode ser un erro de quen fai o padrón 
municipal, polo que pregunta, ¿que pasou?.
Contesta o alcalde dicindo que a ordenanza de Fene non variou, cando a Deputación comezou a 
emitir recibos todos os vehículos de carga de menos de 1000 kg os catalogaron como turismos e 
pasaron a pagar máis cartos. Di que a súa opinión é que a Deputación Provincial está aplicando a 
ordenanza xeral e non a ordenanza de Fene, que o tema se está mirando e que aos veciños que 
viñeron polo concello se lles facilitou un modelo de escrito para que alegaran ante a Deputación a 
devolución dos cartos cobrados demais.

- Roga respecto do Outlet e as Palilleiras, do que recibiron múltiples queixas, que se leve á Comisión 
unha avaliación do evento así como a avaliación da parte económica para saber quen é responsable 
de cada cousa, xa que deu a sensación de que había cousas improvisadas.

- Roga que se actúe cos vehículos que hai abandonados nas rúas.

- Roga que se supervise o regulamento de parellas de feito e, se é o caso, se actualice respecto da 
Lei.

-  Roga  que  se  leven  os  borradores  dos  pregos  de  contratación  ás  Comisións  Informativas 
correspondentes de xeito previo a que se aproben na Xunta de Goberno Local.

- Ante as últimas novas de que Barreras vai ser mercada por PEMEX nun 51% pregúntalle ao alcalde, 
¿ten algunha nova respecto da hipotética carga de traballo comprometida con Navantia?.
Contesta o alcalde dicindo que o tema é preocupante, que non ten máis información que a que sae 
nos xornais inda que tratará de informarse e cando teña algún tipo de novidade ou información 
daralle traslado aos grupos políticos.

A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e 
preguntas:
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- ¿Cal foi o custe do Outlet e das Palilleiras?

- En relación a Radio Fene, quere facer como súa a mesma petición que fixo o PSOE.

- Roga que se pase por correo electrónico a información das subvencións ás entidades.
O alcalde responde que dita documentación consta nas Resolucións da Alcaldía das que se de dá 
conta no Pleno.
 A concelleira dona Rocio Aurora Bértoa Puente precisa que por motivo da data da resolución non se 
deu  conta  neste  Pleno  pero  si  que  se  dará  no  seguinte,  non  obstante  na  vindeira  comisión 
comprométese a dar conta dos cartos que se facilitou a cada entidade.

- En relación coa sede electrónica pregunta, ¿vanse poder facer as notificacións electrónicas para as 
Comisións ou o Pleno?
Contesta o alcalde dicindo que ademais de dar un mellor soporte aos veciños espera que tamén se 
poidan facer este tipo de notificacións.

- ¿Como están os arranxos que solicitou a ANPA de Sillobre?
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que se vai esperar a que remate o curso e no 
verán faranse os arranxos precisos no parque do colexio.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 19:25 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas

Dilixenza: Póñoa eu, secretaria, para dar fe de que a presente acta foi aprobada en sesión realizada 
o  6.6.2013  coa  seguinte  retificación:  no  punto  oitavo  da  orde  do  día  no  rogo  formulado  polo 
concelleiro don Antón Lois Noceda Carballo onde di “debería facerse algo mellor, porque había pouca 
luz” pasa a dicir “debería facerse algo mellor, porque había moita luz”.

A secretaria

Estefanía Manteiga Lamas
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