
UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000012

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 5 DE
OUTUBRO  DE 2006.-

Presidente:

Sr. Alcalde-Presidente
D. Xosé María Rivera Arnoso.

Asistentes:

D. Xosé María Permuy Martínez.
D. Andrés González Vizoso.
Dª Alicia Martínez González.
D. Xosé Anxo González Tomé.
D. Manuel V. Pico Sanmartín.
Dª Rita María Couto Seijido.
D. José Iván Puentes Rivera.
D. Manuel Angel Rodríguez Carballeira.
Dª Carmen Goti Ramil.
D. Carlos García Bermúdez.
D. Jorge Luis Yáñez Fernández.
Dª Purificación Rodríguez Rico.
Dª Isabel Blanco Pico.
Dª Amalia Malvar Fernández.
Dª Mª Pilar Fornos Corral.
D. Manuel Sánchez Martínez.

Interventora:

Dª Agueda Bello Valdés.

Secretaria:

Dª Pilar María Pastor Novo.
 

No  Salón  de  Sesións  da  Casa  Consistorial  do
Concello  de  Fene  (A  Coruña),  sendo  as  dezaoito
horas  do  día  cinco  de  Outubro  de  dous  mil  seis,
reúnese,  en  primeira  convocatoria,  o  Pleno  do
Concello  ao  obxecto  de  celebrar  sesión  ordinaria,
baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Xosé
María  Rivera  Arnoso,  e  coa  asistencia  dos/as
Concelleiros/as  Don  Xosé  María  Permuy  Martínez,
Don  Andrés  González  Vizoso,  Dona  Alicia  Martínez
González,  Don  Xosé  Anxo  González  Tomé,  Don
Manuel  V.  Pico  Sanmartín,  Dona  Rita  María  Couto
Seijido,  Don José Iván Puentes Rivera,  Don Manuel
Angel  Rodríguez  Carballeira,  Dona  Carmen  Goti
Ramil, Don Carlos García Bermúdez, Don Jorge Luis
Yáñez Fernández,  Dona Purificación Rodríguez Rico,
Dona  Isabel  Blanco  Pico,  Dona  Amalia  Malvar
Fernández,  Dona  Mª  Pilar  Fornos  Corral  e  Don
Manuel Sánchez Martínez.

Asiste á sesión, a interventora do Concello Dª Agueda
Bello  Valdés,  e  actúa  como  secretaria  Dona  Pilar
María Pastor Novo,  secretaria do Concello, que da fe
do acto.

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

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS CELEBRADAS EN DATA 3
DE AGOSTO E 7 DE SETEMBRO DE 2006.-

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
polo Sr. Alcalde-Presidente pregúntase se existe algunha obxección ou observación ás actas
das sesións ordinarias de data 3 de Agosto e 7 de Setembro de 2006,  previamente remitidas
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coa  convocatoria,  e  non  formulándose  ningunha,  pola  Presidencia  sométese  a  votación
ordinaria a súa aprobación, sendo aprobadas por unanimidade.

2º.-  DACCIÓN  DE  CONTA  DO  NOMEAMENTO  DO  VICEPORTAVOZ  DO  GRUPO
MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE.-

Dáse conta do escrito presentado polo voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE en data 28
de setembro de 2006 que transcrito di:

“Don IVÁN PUENTES RIVERA, con DNI 32.659.823-F, na súa condición de Voceiro do Grupo
Municipal do PSdeG-PSOE no Concello de Fene

EXPON:

Que o Grupo Municipal  do PSdeG-PSOE adoptou no día de onte a decisión de nomear ó
segundo voceiro deste grupo, pendente dende o nomeamento do novo voceiro o pasado mes
de agosto.

Con respecto a este asunto, comunico que o novo Viceportavoz do Grupo Municipal do PSdeG-
PSOE é o concelleiro MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CARBALLEIRA.

SOLICITA:

Que á maior brevidade a Secretaria do Concellod e Fene realice os trámites oportunos para
facer efectiva a decisión exposta do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE”.

3º.-  DACCIÓN DE CONTA DA REORGANIZACIÓN DOS REPRESENTANTES DO GRUPO
MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE EN DISTINTAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.-

Dáse conta do escrito presentado polo voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE en data 28
de setembro de 2006 que transcrito di:

“Don IVÁN PUENTES RIVERA, con DNI 32.659.823-F, na súa condición de Voceiro do Grupo
Municipal do PSdeG-PSOE no Concello de Fene

EXPÓN:

Que  o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE adoptou no día de onte a decisión de reorganizar os
representantes deste grupo en varias das comisións informativas do Concello de Fene.

Con respecto a este asunto, relaciono a continuación as comisións informativas que sufriron
algunha variación no tocante ós/ás representantes do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, así
como o nome destes:

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN,  PERSOAL TRÁFICO, POLICÍA LOCAL E
PROTECCIÓN CIVIL:

Titulares:
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Iván Puentes Rivera
María del Carmen Goti Ramil.

Suplente:
Manuel Ángel Rodríguez Carballeira.

COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  FACENDA,  PROGRAMACIÓN,  ESTATÍSTICA  E
PATRIMONIO.

Titulares:
Iván Puentes Rivera.
María del Carmen Goti Ramil.

Suplente:
Manuel Ángel Rodríguez Carballeira.

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS SOCIAIS, SANIDADE, MULLER E CONSUMO:
Titulares:

María del Carmen Goti Ramil.
Jorge Yáñez Fernández.

Suplente:
Carlos García Bermúdez

COMISIÓN  ESPECIAL  DE  FORMACIÓN  OCUPACIONAL,  EMPREGO  E  PROMOCIÓN
ECONÓMICA:

Titulares:
Jorge Yáñez Fernández
Manuel Ángel Rodríguez Carballeira

Suplente:
Carlos García Bermúdez.

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS:
Titular:

Iván Puentes Rivera
María Carmen Goti Ramil

Suplente:
Manuel Ángel Rodríguez Carballeira

SOLCITA:

Que á maior brevidade a Secretaría do concello de Fene realice os trámites oportunos para
facer efectiva a decisión exposta do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE.”

4º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA (ART. 82.3 DO R.O.F.)
EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  “PAVIMENTACIÓN  E  REURBANIZACIÓN  CAMIÑOS
MUNICIPAIS” E ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.-

A continuación, de conformidade co disposto no artigo 82.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28
de novembro, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a ratificación da inclusión do
asunto na Orde do día, sendo ratificada por unanimidade.

3



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000012

Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e
Industria adoptadi eb sesuñib de data 3 de outubro de 2006 que,  transcrito di:

“  AO PLENO DA CORPORACIÓN

Asunto: EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN OBRA. “PAVIMENTACIÓN E REURBANIZACIÓN DE 
CAMIÑOS MUNICIPAIS”: ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en sesión Extraordinaria
celebrada o día 3 de outubro de 2006 adoptóu, en relación ao asunto do epígrafe, o seguinte
ditame que transcrito di:

“De  seguido  dase  conta  da  proposta  da  Alcaldía  de  data  28  de  setembro  de  2006,  que
transcrita di: 

“PROPOSTA

Resultando  que  en  data  15  de  setembro  de  2005  polo  Pleno  da  Corporación  en  sesión
extraordinaria,  acordóuse  prestar  aprobación  ao  proxecto  da  obra  “  PAVIMENTACIÓN  E
REURBANIZACIÓN  DE  CAMIÑOS  MUNICIPAIS”,  estimar  necesaria  a  realización  da  obra,
considerando  implícita  a  declaración  de  utilidade  pública  e  necesidade  de  ocupación  dos
inmobles, aprobando asi mesmo a relación concreta, individualizada e valorada que se contén
no  proxecto  de  expropiación  redactado  polo  enxeñeiro  de  camiños,  D.  Marcelino  López
Méndez,  da  oficina  Proyfe,S.L.,  seguir  a  expropiación  individual  de  cada  parcela  abrindo
información  pública  durante  un  prazo  de  quince  días  no  taboleiro  de  edictos  da  Casa  do
Concello e Boletín Oficial da Provincia, con notificación individual aos/ás interesados, prestar
aprobación  aos  motivos  xustificativos  da  expropiación  polo  procedemento  de  urxencia  que
figuran no expediente e que xustifican a utilización deste procedemento, asi como solicitar á
Xunta de Galicia, ó abeiro da Orde do 7 de decembro de 1983, e de conformidade co artigo 52
da  Lei  de  expropiación  forzosa,  do  16  de  decembro  de  1954,  a  declaración  de  urxente
ocupación dos bens e dereitos afectados para a execución das obras. 

Resultando  que en data  8  de outubro de 2005,  publicóuse  no Boletín  Oficial  da Provincia
número 231.

Resultando que durante o período de información pública, segundo datos do Rexistro Xeral de
Entrada do Concello,  presentáronse as seguintes alegacións:

- D. xxxxxxx ( entrada 22.10.05, nº rexistro 5690).
- D. xxxxxxxxxxx ( entrada 19.10.05, nº rexistro 5589).
- Dna. xxxxxxxxxxxx( entrada 17.10.05, nº rexistro 5518).
- Dna. xxxxxxxxxx ( entrada 17.10.05, nº rexistro 5517).
- Dna. xxxxxxxxxx ( entrada 25.10.05, nº rexistro 5739).
- Dna. xxxxxxxxxxx ( entrada 24.10.05, nº rexistro 5707).
- D. Jxxxxxxxxxxx( entrada 24.10.05, nº rexistro 5706).

Resultando que con posterioridade ao remate do prazo de información pública presentáronse
os seguintes escritos:
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- Dna xxxxxxxxxxx( entrada 28.10.05, nº rexistro 5847).
- D. xxxxxxxxxxxxx ( entrada 31.10.05, nº rexistro 5884).
- D. xxxxxxxxxxxx( entrada 2.11.05, nº rexistro 5891).

Resultando que en data 26 de xuño de 2006, polo Arquitecto técnico municipal, don Evaristo
Nuñez García, emitíuse informe no que se conclúe que:

“  1º.-  O  vial-que  se  denomina  no  expediente  de  expropiación  Camiño  de  Sixto  Mauriz  a
Formosende-  figura  reflexado  como  tal  nos  distintos  documentos  gráficos  consultados
( planeamento vixente, catastro, inventario e roteiro municipal).
2º.- No Planeamento municipal vixente figura proposto como rúa pública urbana con sección 8
m.
3º.-  Consta  no  roteiro  municipal  que  o  camiño  serve  de  acceso  a  varias  edificacións
unifamiliares ( núms 26,28,30,32 e 34).
4º.- No inventario de bens, o camiño ten atribuída unha titularidade privada.”.

Resultando que pola Alcaldía e D. xxxxxxxxxxxxxxxxx,  suscribíronse documentos de cesión
libre e gratuita ao Concello de Fene dos terreos polo que discorre parcialmente na actualidade
o Camiño Sixto Mauriz.

Resultando que en data 26 de agosto de 2006 ( entrada 26.08.06; num de rexistro 5257), por
Dna  xxxxxxxxx  presentóuse  escrito  no  que  expón  que  como  consecuencia  da  cesión  ao
Concello, a superficie a expropiar redúcese de 95 a 65 m2, e que sendo a finalidade do escrito
o modificar a alegación no seu día presentada polo que solicita se admita a alegación a efectos
de modificar os bens afectados e relacionados no expediente de expropiación das obras, de
xeito que unha vez descontada a traza do camiño xa cedido, a superficie a expropiar sexa de
65 m2.

Visto o informe emitido emitido polo Enxeñeiro de camiños, D. Marcelino López Méndez, da
oficina Proyfe, S.L., de data 20 de setembro de 2006.

Considerando que segundo o establecido no artigo 3 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de
decembro de 1954, as actuacións do expediente expropiatorio entenderase co propietario da
causa ou titular do dereito obxecto da expropiación, asi como que, salvo proba en contrario, a
Administración considerará propietario ou titular a quen, con este carácter, conste en rexistros
públicos que produzan presunción de titularidade, que só poderá ser destruída xudicialmente,
ou, no seu defecto, a quen apareza con tal carácter en rexistros fiscais ou, finalmente, a quen o
sexa pública e notoriamente.

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCION DO SEGUINTE ACORDO.

Primeiro.- Resolución sobre as alegacións presentadas.

1.1- Desestimar a alegación formulada por D. Carlos Carregado Silva, toda vez
que, según informe do Enxeñeiro de camiños, D. Marcelino López Méndez de data 20
de setembro de 2006, a nogueira queda fora da liña de expropiación.
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1.2- Respecto  a  alegación  formulada  por  D.  xxxxxxxxxx  manifestan  que  as
actuacións do expediente se entenderán con quen resulte ser propietario dos predios na
actualidade, previa documentación xustificativa, se ben notificaránse as actuacións do
expediente a Dona xxxxxxxxxxxxxx.

1.3- Desestimar a alegación presentada por D.xxxxxxxxxxx por canto, segundo
informe emitido polo Enxeñeiro de camiños municipal de data 18 de agosto de 2005 o
documento de expropiación contempla de maneira estricta a ocupación en planta coas
anchuras segundo as previsións previstas no PXOM/ Rev 98 agás a menor ocupación
no caso do Camiño Tras do Río por razóns técnicamente xustificadas.

1.4- Desestimar a alegación presentada por D. xxxxxxxxxxxxxx,  toda vez que,
non aporta ningunha documentación ao expediente e como sinala no propio escrito a
segregación foi “ por propio interés”.

1.5- Desestimar as alegacións presentadas por Dna xxxxxxxxxxxxx, rexistradas
de  entrada  en  datas  15  e  25  de  outubro  de  2005,  (núms.  5517  e  5739,
respectivamente),  dado que, según informe do Enxeñeiro de camiños, D. Marcelino
López Méndez de data 20 de setembro de 2006, no proxecto, a fixación do prezo do
solo,  correspóndese  coma  resultado  de  aplicar  á  súa  superficie  un  valor  unitario,
segundo o establecido pola Lei 6/1998, sobre réxime do solo e valoracións, asi como
que, según sinala a sentencia do Tribunal Supremo de data 24 de febreiro de 1989, as
circunstancias do ben expropiado, distintas das concernientes á súa individualización,
necesariamente deberán ser discutidas na fase de xustiprezo.

1.6- Estimar a alegación presentada por Dna. xxxxxxxxxx presentada en data
17.10.05 (  núm.  rexistro  5518)  xa  que  no  catastro  figura  a  mesma como titular  da
parcela 5319601NJ6151N0001JZ.

1.7- Desetimar  a  alegación  presentada  por  D.xxxxxxxxxxx  por  canto,  según
informe  do  Enxeñeiro  de  camiños  municipal  de  data  18  de  agosto  de  2005,  o
documento de expropiación contempla de maneira estricta a a ocupación en planta coas
anchuras segundo as previsións previstas no PXOM/ Rev 98 agás a menor ocupación
no caso do Camiño Tras do Río por razóns técnicamente xustificadas.

1.8- En canto ao escrito presentado por Dna. xxxxxxxxxx, sinalar que na relación
de bens a titularidade aprobada polo Pleno da Corporación en sesión extraordinaria de
data 15 de setembro de 2005, xa figuraban como titulares da parcela 21-831.

1.9- En canto á alegación formulada por Dna.xxxxxxxxxxxxxx,  en data 26 de
agosto de 2006, á vista do informe emitido polo Enxeñeiro, D. Marcelino López Méndez
de data 20 de setembro de 2006, no que se sinala que “… En canto a que a superficie
expropiada  da finca núm 9 era da súa propiedade,  dicir  que unha vez verificado o
catastro e falado co titular da finca núm 9, D. xxxxxxxxxxx no propio terreo afectado se
constata  que  dos  19  m2  afecados  na  finca  en  cuestión,  11  m2  lle  corresponden
axxxxxxxxxxx, polo que a superficie da finca núm 10 é de 49 m2”, modificar a superficie
das fincas números 9 e 10 de acordo ao sinalado no referido informe.
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Segundo  .-  Modifica-la  relación  concreta,  individualizada  e  valorada  de  bens  e  aprobar
definitivamente a mesma, según se indica a continuación:

Camiño de Laranxeira ( Maniños):

Finca núm 1:

Parcela referencia catastral: 53196-1
Titular: xxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Laranxeira. Maniños.
Superficie a expropiar (m2) : 11

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 198,33 euros.
Outros bens: 58 euros
Valoración solo e outros bens: 256,33 euros
5% Premio de afección:12,82 euros
Total valoración: 269,15 euros

Finca núm 2:

Parcela referencia catastral: 52181-4
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Laranxeira. Maniños.
Superficie a expropiar (m2) : 11

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 198,33 euros.
Outros bens:  45 euros
Valoración solo e outros bens:243,33 euros
5% Premio de afección: 12,17 euros
Total valoración: 255,50 euros

Finca núm 3:

Parcela referencia catastral: 53196-5
Titular: xxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Laranxeira. Maniños.
Superficie a expropiar (m2) : 23

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 414,69 euros.
Outros bens: 253 euros
Valoración solo e outros bens: 667,69 euros
5% Premio de afección: 33,38 euros
Total valoración: 701,07 euros
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Finca núm 4:

Parcela referencia catastral: 52181-5
Titular: xxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Laranxeira. Maniños.
Superficie a expropiar (m2) : 24

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 432,72 euros.
5% Premio de afección: 21,64 euros
Total valoración: 454,36 euros

Finca núm 5:

Parcela referencia catastral: 21-831
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Laranxeira. Maniños.
Superficie a expropiar (m2) : 150

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 750 euros.
Outros bens:  45 euros
Valoración solo e outros bens: 795 euros
5% Premio de afección: 39,75 euros
Total valoración: 834,75 euros

Finca núm 6:

Parcela referencia catastral: 52181-6
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Laranxeira. Maniños.
Superficie a expropiar (m2) : 102

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 1839,06 euros.
5% Premio de afección:91,95 euros
Total valoración: 1931,01 euros

Camiño Tras do Río ( Barallobre)

Finca núm 1:

Parcela referencia catastral: 55265-45
Titular: Rxxxxxxxxxxxxxx
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Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 53

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 955,59 euros.
5% Premio de afección: 47,78 euros
Total valoración:  1.003,37 euros

Finca núm 1A:

Parcela referencia catastral: 55265-48
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) :13

Valoración a efectos de expropiación: 

Valor do solo: 234,39 euros.
5% Premio de afección: 11,72 euros
Total valoración: 246,11 euros

Finca núm 2:

Parcela referencia catastral: 55265-43
Titular: Consuelo Pereira Roca
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 47

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 847,41 euros.
5% Premio de afección: 42,37 euros
Total valoración: 889,78 euros

Finca núm 3:

Parcela referencia catastral: 55265-44
Titular: Mxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 48

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 865,44 euros.
5% Premio de afección: 43,27 euros
Total valoración: 908,71 euros

Finca núm 4:
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Parcela referencia catastral: 55265-47
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 31

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 558,93 euros.
5% Premio de afección: 27,95 euros
Total valoración: 586,88 euros

Finca núm 5:

Parcela referencia catastral: 55265-11
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 72

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 1.298,16 euros.
Outros bens: 319  euros
Valoración solo e outros bens: 1.617,16 euros
5% Premio de afección: 80,86 euros
Total valoración: 1.698,02 euros

Finca núm 6:

Parcela referencia catastral: 55265-12
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 47

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 847,41 euros.
Outros bens: 567  euros
Valoración solo e outros bens: 1.414,41 euros
5% Premio de afección: 70,72 euros
Total valoración: 1.485,13 euros

Finca núm 8:

Parcela referencia catastral: 55265-13
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 25
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Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 450,75 euros.
Outros bens: 435  euros
Valoración solo e outros bens: 885,75 euros
5% Premio de afección: 44,29 euros
Total valoración: 930,04 euros

Finca núm 9:

Parcela referencia catastral: 55265-14
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 38

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 685,14 euros.
5% Premio de afección: 34,26 euros
Total valoración:  719,40 euros

Finca núm 10:

Parcela referencia catastral: 56261-7
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 29

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 638 euros.
5% Premio de afección: 31,90 euros
Total valoración: 669,90 euros

Finca núm 11:

Parcela referencia catastral: 55265-15
Titular: Jxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 34

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 613,02 euros.
5% Premio de afección: 30,65 euros
Total valoración: 643,67 euros

Finca núm 12:
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Parcela referencia catastral: 56261-1
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño Tras do Río ( Barallobre)
Superficie a expropiar (m2) : 462

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 8.329,86 euros.
5% Premio de afección: 416,49  euros
Total valoración: 8.746,35 euros

Camiño de Igrexario ( Limodre)

Finca núm 1:

Parcela referencia catastral: 25-72
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 73

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 365 euros.
Outros bens: 210 euros
Valoración solo e outros bens: 575 euros
5% Premio de afección: 28,75 euros
Total valoración: 603,75 euros

Finca núm 2:

Parcela referencia catastral: 25-63
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 29

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 87 euros.
Outros bens: 259 euros
Valoración solo e outros bens:346 euros
5% Premio de afección: 17,3 euros
Total valoración: 363,3 euros

Finca núm 3 :

Parcela referencia catastral: 25-260
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
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Superficie a expropiar (m2) : 54

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 162 euros.
Outros bens: 84 euros
Valoración solo e outros bens:246 euros
5% Premio de afección: 12,3 euros
Total valoración: 258,3 euros

Finca núm 4:

Parcela referencia catastral: 25-235
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 309

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 1.545 euros.
5% Premio de afección: 77,25 euros
Total valoración: 1.622,25 euros

Finca núm 5:

Parcela referencia catastral: 25-243
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) :158 

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 474 euros.
5% Premio de afección: 23,7 euros
Total valoración: 497,7 euros

Finca núm 6:

Parcela referencia catastral: 25-244
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 55

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo:  165 euros.
Outros bens: 146 euros
Valoración solo e outros bens: 311 euros
5% Premio de afección: 15,55 euros
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Total valoración: 326,55 euros

Finca núm 7 :

Parcela referencia catastral: 25-245
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 61

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 183 euros.
Outros bens: 136 euros.
Valoración solo e outros bens: 319
5% Premio de afección: 15,95 euros
Total valoración: 334,95 euros

Finca núm 8 :

Parcela referencia catastral: 25-246
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 51

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 153 euros.
5% Premio de afección: 7,65 euros
Total valoración: 160,65 euros

Finca núm 9 :

Parcela referencia catastral: 25-236
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 153

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 765 euros.
Outros bens: 348 euros
Valoración solo e outros bens: 1.113 euros
5% Premio de afección: 55,65 euros
Total valoración: 1.168,65 euros

Finca núm 10 :

Parcela referencia catastral: 25-247
Titular: Rxxxxxxxxxxx
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Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 44

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 168 euros.
Outros bens: 19 euros
Valoración solo e outros bens:187 euros
5% Premio de afección: 9,35 euros
Total valoración:196,35 euros

Finca núm 11:

Parcela referencia catastral: 25-248
Titular: Axxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 56

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo:  168 euros.
Outros bens: 73 euros
Valoración solo e outros bens: 241 euros
5% Premio de afección: 12,05 euros
Total valoración: 253,05 euros

Finca núm 12:

Parcela referencia catastral: 25-249
Titular: xxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Igrexario( Limodre)
Superficie a expropiar (m2) : 10

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 30 euros.
Outros bens:  45 euros
Valoración solo e outros bens: 75 euros
5% Premio de afección: 3,75 euros
Total valoración: 78,75 euros

Camiño de Doutor Sixto Mauriz a  Formosende  ( Fene)

Finca núm 1 :

Parcela referencia catastral: 80375-3
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 17
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Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 306,51 euros.
5% Premio de afección: 15,33 euros
Total valoración: 321,84 euros

Finca núm 2:

Parcela referencia catastral: 80375-17
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 120

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 2.163,6 euros.
Outros bens: 1.124 euros
Valoración solo e outros bens: 3.290,6 euros
5% Premio de afección: 164,53 euros
Total valoración:  3.455,13 euros

Finca núm 3 :

Parcela referencia catastral: 80375-44
Titular: xxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 50

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 901,5 euros.
Outros bens: 725 euros
Valoración solo e outros bens: 1.626,5 euros
5% Premio de afección: 81,33 euros
Total valoración: 1707,83 euros

Finca núm 4:

Parcela referencia catastral: 80375-16
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 47

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 847,41 euros.
5% Premio de afección: 42,37 euros
Total valoración:  889,78 euros
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Finca núm 5:

Parcela referencia catastral: 80375-4
Titular: xxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 65

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 1.171,95 euros.
5% Premio de afección: 58,60 euros
Total valoración: 1.230,55 euros

Finca núm 6:

Parcela referencia catastral: 
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 48

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 865,44 euros.
5% Premio de afección: 43,27 euros
Total valoración: 908,71 euros

Finca núm 7 :

Parcela referencia catastral: 80375-14
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 58

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 1.045,74 euros.
5% Premio de afección: 52,29 euros
Total valoración: 1.098,03 euros

Finca núm 8:

Parcela referencia catastral: 80375-5
Titular: xxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 28

Valoración a efectos de expropiación:
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Valor do solo:  504,84 euros.
Outros bens: 308,68 euros
Valoración solo e outros bens: 813,52 euros
5% Premio de afección: 40,68 euros
Total valoración:  854,20 euros

Finca núm 9:

Parcela referencia catastral: 80375-6
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 8

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 144,24 euros.
5% Premio de afección: 7,21 euros
Total valoración: 151,45 euros

Finca núm 10:

Parcela referencia catastral: 80375-13
Titular: xxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 49

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 883,47 euros.
5% Premio de afección: 44,17  euros
Total valoración:   927,64 euros

Finca núm 11:

Parcela referencia catastral: 80375-7
Titular: Jxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 20

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo: 360,6 euros.
Outros bens: 443,48 euros
Valoración solo e outros bens: 804,08 euros
5% Premio de afección: 40,20 euros
Total valoración: 844,28 euros

Finca núm 12:
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Parcela referencia catastral: 80375-8
Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Situación: Camiño de Doutor Sixto Mauriz a Formosende ( Fene)
Superficie a expropiar (m2) : 123

Valoración a efectos de expropiación:

Valor do solo:  2.217,69 euros.
Outros bens: 499 euros
Valoración solo e outros bens: 2.716,69 euros
5% Premio de afección: 135,83 euros
Total valoración: 2.852,52 euros

Terceiro .-  Solicitar á Xunta de Galicia, ao abeiro da Orde do 7 de decembro de 1983 e de
conformidade co artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, a
declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados para a execución das obras
incluidas no proxecto.

Cuarto.- Publicar o presente acordo no B.O.P e notificar o mesmo aos interesados.”

Dase conta da nota informativa de Secretaría 16/2006, de data 29 de setembro de 2006, que
transcrita di:

“NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA                                                 16/2006

  Téndose incluído na Orde do Día da próxima Comisión informativa de urbanismo, Obras, vivenda e
Industria , convocada  para o vindeiro día 3 de outubro de 2006, o asunto relativo ao  expediente de
expropiación obra “ Pavimentación  e reurbanización de camiños municipais”: Adopción dos acordos que
procedan,  e vista a proposta da Alcaldía relativa a dito asunto, en uso das atribucións conferidas polo
artigo 177.2 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das   entidades  locais  (R.O.F.)  á  Secretaría  da
Corporación, por esta Secretaría fánse as seguintes observacións:

A) Dende o punto de vista formal:

 O expediente  examinado non  se  atopa  numerado nin  asinado en todas  as  súas  follas  útiles  polo
funcionario encargado da súa tramitación,  tal  e como dispón o artigo 164.2 do R.O.F.,  polo que se
descoñece se a documentación examinada é toda a realmente existente  con incidencia sobre o asunto,
polo que as observacións que se farán restan condicionadas ao repertorio documental examinado.

B) En canto ao fondo do asunto, coas limitacións propias desta nota, fánse as  seguintes observacións:

b.1) No expediente examinado consta un informe técnico sobre as alegacións presentadas no prazo de
exposición pública emitido por D. xxxxxxxxxxxx de data 20 de setembro de 2006. 
  En relación á emisión  de informes nos expedientes,  cómpre sinalar  que o asesoramento técnico,
mediante a emisión de informes, ao constituir unha función de carácter permanente, o seu desempeño
está reservado a persoal funcionario, polo que, a xuízo da que subscribe, o informe técnico sobre as
alegacións presentadas debe ser emitido polos servizos técnicos municipais.
 Así, o artigo 172 do R.O.F. dispón que “ En los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la
que corresponda tramitarlos exponiendo los antecedentes y disposiciones reglamentarias en que funde
su criterio”
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  Engade oa rtigo 175 do devandito texto regulamentario que “ los informes para resolver los expedintes
se  redactarán  en  forma  de  propuesta  de  resolución  y  contendrán  los  extremos  siguientes:
   a) Enumeración clara y sucinta de los hechos.
   b) Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina.
   c) Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva.”

 Este precepto fala de “ informes para resolver”, indicando a súa natureza e finalidade. É un informe e,
polo tanto, supón  a aportación dun criterio, xuízo ou opinión; emítese expresamente  “para resolver”.

  En atención ao exposto, cómpre subsanar o expediente mediante a incorporación de  informe dos
servizos técnicos municipais verbo das alegacións presentadas.

 b.2) Consta no expediente uns documentos subscritos entre o Sr. Alcalde e Dª xxxxxxxxxxxxx relativos
á cesión ao Concello de Fene dos terreos polo que discorre parcialmente na actualidade o Camiño de
Sixto Mauriz.
 Respecto destes documentos fánse as seguintes  observacións:

- Non constan os títulos acreditativos da propiedade dos terreos que se ceden ( pese a que nos
referidos documentos, no exponendo 2  se fai referencia a que “Aporta título xustificativo da súa
propiedade”).

- Non consta en ningún dos documentos  a referencia catastral da parcela.
- A excepción do documento subscrito con Dª xxxxxxxxxx, non se especifica en nigún a anchura,

lonxitude e superficie total dos metros que se ceden. Asimesmo, non consta en ningún deles o
Plano que, segundo se dí no documento, se achega ao mesmo asinado polo cedente (   no
referente a Dª Mª Jxxxxxxxxxxxx figura un croquis).

- Non consta a data dos documentos ( a excepción do subscrito con Dªxxxxxxxxx
- Nalgúns casos, as sinaturas non figuran ao final do documento.

  En atención  as deficiencias expostas, ditos documentos, a xuízo da que subscribe, non reúnen os
requisitos xurídicos  necesarios para a cesión dos terreos, polo que non se consideran suficientes para
enteder  efectuada  a  cesión.  Cómpre,  polo  tanto,  a  súa  subsanación  mediante  a  incorporación  da
documentación e cumprimentación dos  extremos anteriormente expostos.  Por outra banda, unha vez
subsanadas as deficiencias ,  procedería  que polos servizos  técnicos municipais se emitise  informe
verbo da adecuación dos terreos cedidos á superficie actual do camiño, e a aceptación da cesión  polo
órgano municipal competente da Corporación.
  Por outra banda,   da confrontación dos datos que figuran na relación de propietarios de bens e dereitos
afectados e os documentos de cesión, resulta que por parte de  D. xxxxxxxxxxxxx non se subscribíu
documento de cesión. Polo tanto, entende a que subscribe que debería emitirse informe polos servizos
técnicos municipais  verbo de se parte  da superfie  actual  do camiño  descorre  polas fincas de ditos
titulares catastrais, pois de ser así, e de confirmarse a titularidade privada do camiño, a superficie a
expropiar debería incluir  os terreos de ditos propietarios polos que discorre actualmente o mesmo.
b.3) Non consta no expediente que se solicitasen certificacións ao Rexistro da propiedade verbo da
titularidade rexistral das fincas a expropiar.
   O  artigo  3  da  Lei  de  Expropiación  Forzosa  establece  que  “Las  actuaciones  del  expediente
expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de
la expropiación”, engadindo o parágrafo 2 que “salvo prueba en contrario, la Administración expropiante
considerará propietario a quien con éste carácter conste en registros públicos que produzcan presunción
de titularidad, que sólo pueda ser destruída judicialmente”.
  A necesidade de entender as dilixencias coa persoa que como titular figura no Rexistro da propiedade
ven sendo reiteradamente declarada polo Tribunal Supremo.
  Así, a Sentencia de 14 de febreiro de 1961 sinala que “ de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de
la Ley de 16 de diciembre de 1954, ha de tenerse como parte en el expediente, ante todo, a quien
aparece como titular  de los bienes en el  Registro  de la  Propiedad,  con  preferencia  y  exclusión  de
aquelllas otras personas que figuren como titulares en los Registros fiscales”.
 As actuacións do expediente expropiatorio se entenden có propietario da cousa ou titular do dereito
expropiado,  considerándose  tal  a  quen con éste  carácter  figure  nos  Rexistros públicos,  polo  que a
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lexitimación queda atribuída a quen figure como titular no Rexistro da propiedade (SS 4 de xullo de 1961,
8 de marzo de 1991).

 Resulta, polo tanto, que a Administración para levar a cabo a expropiación forzosa debe entenderse cós
propietarios das fincas que, como tales aparezan no Rexistro da propiedade. Soamente  no caso de que
non figurasen inscritas en dito rexistro, podería considerarse como propietarios a quenes aparezan con
tal carácter  en rexistros fiscais.

  En  atención  ao  exposto,  debe  subsanarse  o  expediente  solicitando  ao  Rexistro  da  propiedade
certificacións rexistrais das fincas afectadas pola expropiación.

   En atención ao exposto, a xuízo da que subscribe non procede  a adopción do acordo a que se refire a
proposta da Alcaldía de data 28 de setembro de 2006 , debendo subsanarse o expediente  de acordo có
sinalado na presente.

  Ë o que expoño nesta nota informativa que ocupa tres (3) planas e que se deberá incorporar ao
expediente adminsitrativo. A presente nota é o resultado da análise dos  documentos examinados e non
abrangue aspectos que, pola súa natureza, requiren dun exame máis coidado do expediente, polo que
as observacións feitas  poderán ser ulteriormente ampliadas nun informe emitido de acordo có que
dispón a normativa  aplicable.”

Aberto o turno de interrvencións (.../...)

Rematado o debate, e sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria, a Comisión
Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, con tres votos a favor (dos Sres. Pico
Sanmartín, Permui Martínez e Sánchez Martínez), e dúas abstencións (dos/as Sres/as. García
Bermúdez e Rodríguez Rico), ditamina favorablemente a proposta da Alcaldía anteriormente
transcrita e propoñer ao Pleno da Corporación a súa aprobación.”

Aberto  o  debate,  pide o uso da palabra  o  Sr.  Puentes  Rivera  quen,  unha vez  concedido,
manifesta que queren comentar dende o grupo socialista que como consta na documentación
que se achega ao Pleno, ese grupo na Comisión onde se estudiou este expediente, decidiu
absterse pola presentación dun informe por parte da Secretaría na que se facía unha serie de
consideracións e decidiron absterse para estudar ese informe. Continúa o Sr. Puentes Rivera a
súa intervención dicindo que no informe, entre outras cousas, dise que  o expediente non se
atopa  numerado  nin  asinado  en  todas  as  súas  follas,  que  o  informe  técnico  sobre  as
alegacións presentadas polos veciños foi emitido por Don Marcelino López Méndez, da oficiña
Proyfe que redactou o proxecto en lugar  de facelo polos servizos técnicos do Concello e que
en  atención  a  iso,  por  Secretaría  dise  que  cómpre  emenda-lo  expediente  mediante  a
incorporación de informe dos servizos técnicos municipais verbo das alegacións presentadas;
di que ademais apúntase que non constan títulos acreditativos da propiedade dos terreos que
se ceden, que non consta en ningún dos documentos a referencia catastral da parcela, que non
se especifica en ningunha a anchura, lonxitude e superficie total dos metros que se ceden e
que nalgúns casos a sinatura non figura ao final  do  documento  e que non se subscribiu
documento de cesión nalgún outro caso. Continúa dicindo que, en definitiva, apúntanse unha
serie de cuestións que baixo o seu punto de vista son reais e tanxibles no propio expediente e
que iso implicaría que se algún veciño presentase algún tipo de alegación a este expediente
probablemente  baseándose  nestes  puntos  que  se  sinalan  no  informe  de  Secretaría,  ese
expediente prosperaría e atrasaría as obras destes camiños; dí que para o grupo socialista hai
dende principios da lexislatura dúas prioridades fundamentais que emendar neste Concello que
son o pavimentado de moitos camiños que aínda están sen pavimentar e tamén a extensión da
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rede de auga e abastecemento a todos os lugares do Concello, polo que por unha banda o seu
desexo  non  é  atrasar  por  máis  tempo  a  execución  dos  camiños  contemplados  neste
expediente,  pero  que tamén  é certo que se se deixa  prosperar coas eivas  cá secretaria
informa, poderían ter como resultado que se demorase por máis tempo estas obras, polo que a
proposta  que  traen  hoxe  ao  Pleno,  coherente  coa  abstención  que  tiveron  na  Comisión
Informativa, é que este expediente quede sobre a mesa, que se emenden as eivas que apunta
a secretaria no seu informe e que á maior celeridade posible  volva este expediente ao Pleno e
se aprobe xa totalmente emendados estes erros.

 A continuación  pide  o  uso da palabra  a  Sra.  Rodriguez Rico quen,  unha  vez  concedido,
manifesta que dende o Partido  popular  manteñen a mesma postura que no seu momento
mantiveron na comisión, que é a abstención en base a que, como  acaba de explicar o voceiro
do PSOE, o informe de Secretaría fai alusión a unha serie de subsanacións que hai que levar a
cabo, polo que se ben é certo que ésta é unha obra necesaria  que ten que saír adiante,
tampouco poden pasar por alto esas salvedades. Continúa a Sra. Rodriguez Rico dicindo que
facendo referencia á proposta que acaba de facer o partido socialista, en parte comparten esa
filosofía e a van apoiar , e que lles gustaría que se emende o correspondente e despois o
expediente pase de novo á Comisión e volva ao Pleno.

  De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Sánchez  Martínez  quen,  unha  vez  concedido,
manifesta que é certo que aparecen unha serie de anomalías e que algunha delas,  se se
analiza, son de forma, que pode que haxa algunha que  impida algo, pero que se a proposta
se pode levar adiante e se soluciona nun prazo rápido non tería inconveniente. Continúa o Sr.
Sánchez Martínez a súa intervención dicindo que dende Esquerda Unida sempre están de
acordo en que as obras non poñer trabas e que se solucionen canto antes mellor; que se o que
aquí se propón se pode solucionar rapidamente non tería inconveniente, e se non habería que
tirar para adiante.

 A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Pico  Sanmartín  quen,  unha  vez  concedido,
manifesta que é un trámite que se seguiu en moitas outras expropiacións do Concello e que
efectivamente  aparecen  unha  serie  de  cousas  que  faltan,  como  referencias  catastrais,
superficies de camiños que nunca se apuntaron aquí nas expropiacións. Continúa o Sr. Pico
Sanmartín e di que isto tráese así, que non se puido emendar non porque non se queira, pero
porque non da tempo a emendalo, porque isto hai que entregalo, hai que solicitar o trámite de
urxente ocupación, que ao mellor é tarde xa,  polo que non hai tempo para emendar toda esta
documentación.

 Seguidamente  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Puentes  Rivera  quen,  unha  vez  concedido,
manifesta que  o seu grupo entende a celeridade dos prazos administrativos para presentar
este expediente para o financiamento dos camiños, que entende que son prioridades absolutas
e que é lamentable que ao final haxa que aprobar ou darlle para adiante a un expediente ou a
un proxecto coma este que evidentemente ten deficienzas e ten eivas como se sinala dende a
Secretaría simplemente porque se esgoten os prazos; di que en calquera caso, como dixo, o
grupo socialista tiña entre as súas prioridades desta lexislatura o amaño do maior número de
camiños posibles deste Concello para solucionar un grave problema que teñen moitos veciños
de Fene e que dada a celeridade e premura dos prazos, e para que estes veciños non teñan
que esperar como mínimo un ano máis para poder acceder ás súas vivendas por un camiño
digno, o seu grupo absterase na votación deste punto da orde do día. Continúa o Sr. Puentes
Rivera e di que quere que conste en acta que esperan por parte do grupo de goberno que en
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vindeiras  ocasións  e  en  vindeiras  convocatorias  de  axudas  deste  tipo  e  de  redacción  de
expedientes  deste  tipo,  agora  que saben que dende Secretaría  se apuntan unha  serie  de
cuestións que hai que cumprir para levar a cabo os trámites de expropiación, que se cumpran e
non se volvan a ver nun  Pleno nesta situación.

Rematado o debate Polo Sr.  Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, de data 3 de outubro de 2006,
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor oito (8), dos/as señores/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín, Couto Seijido e Sánchez Martínez.
Votos en contra ningún.
Abstencións nove (9), dos/as señores/as Puentes Rivera, Rodríguez Carballeira, Goti Ramil,
García Bermúdez,  Yáñez Fernández,  Rodríguez Rico,  Blanco Pico,  Fornos Corral  e Malvar
Fernández.
 
   Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de
Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria adoptado en sesión celebrada en data 3 de outubro de
2006 anteriormente transcrito.

5º.- APROBACIÓN DEFINITIVA AP-11 PLAN PARCIAL CENTIEIRAS.-

  A continuación, de conformidade có disposto no artigo 82.3  do  Real decreto 2568/1986, de
28 de novembro, pola Presidencia   sométese a votación ordinaria a ratificación  da inclusión do
asunto na orde do día, sendo ratificada por unanimidade. 

Seguidamente dáse conta do dictáme da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda
e Industria adoptado en sesión de data 3 de outubro de 2006 que, transcrito dí:

“  AO PLENO DA CORPORACIÓN

Asunto: APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN PARCIAL PARA O DESENROLO DA
APE 11 CENTIEIRAS.

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, en sesión Extraordinaria
celebrada o día 3 de outubro de 2006 adoptóu, en relación ao asunto do epígrafe, o seguinte
ditame que transcrito di:

“A  continuación  dase  conta  da  proposta  da  Alcaldía  de  data  3  de  outubro  de  2006,  que
transcrita di:

PROPOSTA

Visto o expediente relativo ao Plan Parcial da APE 11/ Centieiras.

Resultando que en data 29 de novembro de 2005 pola Xunta de Goberno Local acordóuse
aprobar inicialmente o “Plan Parcial para o desenrolo da A.P.E. 11/Documento de aprobación
incial”, redactado polos arquitectos D. Julio Baralllobre Sanmartín e D. Pedro Garrido Sánchez,
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de data outubro de 2005, asi como remitir o citado acordo aos interesados e ao Boletín Oficial
da Provincia aos efectos da súa exposición pública para que se poidan presentar as alegacións
que estimen oportunas no prazo de trinta días a partir da data de inserción do anuncio.

Resultando que en data 26 de decembro de 2005 publicóuse no D.O.G. núm 246 anuncio de
exposición pública.

Resultando que en datas 24 e 28 de decembro de 2005 publicóuse o anuncio no “Diario de
Ferrol “ e en datas 27 e 28 de decembro de 2005 en “La Voz de Galicia” .

Resultando que durante o período de exposición pública comprendido entre o 26 de decembro
de 2005 e o 30 de xaneiro de 2006, presentóuse a seguinte alegación:

- D. xxxxxxxx, (entrada  19.01.2006; núm rexistro 438).

Resultando que fora do prazo de exposición publica presentáronse as alegacións seguintes:

-D. xxxxxxxxxx en representación de MONTEARCA,SL ( entrada 1.02.2006; nº rexistro
787.

- D. xxxxxxxx ( entrada 21.02.2006; nº rexistro 1277).
- D. xxxxxxxxxxxxx ( entrada 27.02.2006; nº rexistro 1424)

Visto o informe emitido polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal de data 17 de
novembro de 2005 ( entrada 18.11.05; nº rexistro 6346).

Visto o informe sobre as alegacións recibidas  ao documento de aprobación inicial  do Plan
Parcial  que desenvolve a A.P.E. 11 Centieiras,  emitido por D. Julio Barallobre Sanmartín e
Pedro Garrido Sanchez, de data 15 de marzo de 2006, que transcrito di:

“INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN
INICIAL 

DEL PLAN PARCIAL 
QUE DESARROLLA EL A.P.E. 11, CENTIEIRAS. 

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FENE

Como referencia a cada alegación se ha incluido, en la medida en que estos datos estaban
consignados en la correspondiente alegación, los siguientes datos y en este orden:

Nº de Alegación - Nº de Registro - Apellidos y Nombre – DNI – Dirección 
Teléfono 
Otros datos
Resumen del Contenido
Informe técnico
Propuesta:

Estimar – Estimar parcialmente – Desestimar

Como abreviaturas más frecuentes se han empleado las siguientes:
PGOM: Plan General de Ordenación Provisional de Fene. Revisión de 2003.
DAI: Documento de Aprobación Inicial del PGOM de Fene.
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DAP: Documento para su Aprobación Provisional del PGOM de Fene.
LSG: Ley 1/97 del Suelo de Galicia.
LOUPRG: Ley de Ordenación urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia
S/N: Sin número de Alegación.
F/P: Fuera de Plazo.
SU: Suelo Urbano.
SRC: Suelo Rústico Comun.
SRCAU: Suelo Rústico Común Apto para Urbanizar.
SREPA: Suelo Rústico de Especial Protección Ambiental.

Como orden interno se han referido según su numeración de entrada en el Registro General.

1.         438 - xxxxxxxxxxxxxxxx
Rúa Alta 8, Perlio presentada el 19 de Enero de 2006

Resumen del Contenido
El Plan Parcial excede del contenido del mismo.
Sugerencias a tener en cuenta en el momento de la compensación.

Informe técnico

A LA ALEGACIÓN I:

El documento propuesto no es una modificación de Plan Parcial  como se cita en la
alegación sino el Documento para la Aprobación Inicial del citado Plan Parcial. El mismo, tal y
como se describe en el apartado. 2.1 de la MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INFORMACIÓN,
tiene por objeto desarrollar las determinaciones que establece la LOUPRG y el PGOM para
ejecutar el APE 11. Así mismo y como se expone en el apartado 221 de la citada memoria, se
siguen literalmente los objetivos del PGOM vigente en Fene. 

No obstante,  el  alegante no describe en que puntos o artículos se realiza  el  citado
cambio sustancial y generalizado ni en qué múltiples aspectos se modifica el Plan General.

Por  otro  lado  el  documento  goza de los  informes técnicos  y  jurídicos  municipales  en
congruencia con el contenido del art. 64.h. de la LOUPRG, de conformidad  con la legislación
vigente y de la calidad técnica de la ordenación proyectada.

A LA ALEGACIÓN II:

Tal y como se aprecia en al ANEXO 1. Ficha de las determinaciones urbanísticas del
PGOM, los garajes y bodegas del alegante se encuentran dentro del ámbito y por ello son
objeto de la ordenación propuesta.

Así mismo y tal y como determina la ficha el viario E es estructurante y por ello no se
puede modificar.

Según lo citado anteriormente los suelos descritos han  de ser objeto del reparto de
cargas y beneficios que el APE 11 pretende. En el documento de P.P. en el art. 4.3.2. se fija,
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dando  cumplimiento  al  art.  127.2  de  la  LOUPMRG  el  sistema  de  actuación  como  el  de
compensación, regulado por los artículos de 154 al 160 de la citada ley.

El  preceptivo  proyecto  de compensación,  según lo establecido en el  art.  157.2.  de la
LOUPMRG, deberá  incluir la valoración correspondiente, indemnización de los derechos que
se extingan. 

No obstante, el documento deberá tramitarse según el art. 117 de la LOUPMRG en el
que se incluye un periodo de exposición pública donde se podrán realizar los correspondientes
alegaciones.

Propuesta

Desestimar

2.     787 - xxxxxxxxxxxxx
Lugar de Ujes 34, Morás (Arteixo) presentada el 1 de Febrero de 2006

Resumen del Contenido
Falta de aceptación del Plan Parcial por propietarios que constituyan una mayoría suficiente
para su aprobación definitiva.
Los sistemas generales no computan a efectos de aprovechamiento.
Falta de visado colegial
Indicios serios de ilicitud en los Planos y documentación técnica que integran el Plan Parcial

Informe técnico

A LA ALEGACIÓN PRIMERA:

El 20 de Septiembre de 2005, esto es antes de la aprobación inicial del Plan Parcial al
que  se  alega,  se  ha  presentado  en  el  registro  del  Ayuntamiento  un  documento  de
ACEPTACIÓN DE LA ORDENACIÓN PREVISTA en el que se incluye las firmas de propietarios
de 43.376,15 m2  de suelo que sobre los 81.762,20 m2 de ámbito supone un 53,05% del ámbito
ordenado,  por  lo  que  se  da  por  cumplimentados  los  requisitos  del  art.  74.c  y  79  de  la
LOUPMPG

A LA ALEGACIÓN SEGUNDA:

Las cuestiones referentes al aprovechamiento tipo están desarrolladas en el apartado
2.4 APROVECHAMIENTO Y CESIONES del Documento inicialmente aprobado. En el mismo
se citan las definiciones tanto del PGOM como de las diversas leyes que se han tenido en
cuenta a la hora de redactar el PGOM sobre el aprovechamiento tipo.

“ 2.4. APROVECHAMIENTO Y CESIONES.

Para el cálculo del aprovechamiento tipo se ha tenido en cuenta lo siguiente:
A.- El articulo 3.1.14 del PGOM en su apartado 1 dice que:

Artículo 3.1.14.- Aprovechamiento urbanístico real y susceptible de apropiación
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1. El  aprovechamiento  real  o  permitido  por  el  planeamiento  es  el  que  se  deriva  de  la
aplicación directa e inmediata de la ordenación urbanística, esto es, la superficie edificable
que resulta de la aplicación de las determinaciones que sobre cantidad o intensidad de un
uso y tipología establece el planeamiento para un terreno determinado. El Plan General
define este aprovechamiento mediante alguno de estos sistemas:
a Indice de edificabilidad por superficie de parcela
b En función de la ordenación específica directa
c Por aplicación de parámetros formales limitativos u otros

Por lo tanto y dado que el propio PGOM determina en la ficha correspondiente al APE 11 y en
la memoria de ordenación un índice de edificabilidad de 0.65 m2/m2, el aprovechamiento real
es:

Ar = 0,65 x 81.762,20 = 53.145,43 m2c.

B.- Según lo determinado por el articulo 3.1.14 en sus apartados 2 y 3  
Artículo 3.1.14.- Aprovechamiento urbanístico real y susceptible de apropiación

2. El aprovechamiento susceptible de apropiación o patrimonializable por un propietario es
aquel que le reconoce la Ley del Suelo en función del derecho de propiedad que ostenta
sobre una parcela concreta y de las determinaciones de equidistribución de beneficios y
cargas que establece para la misma el Plan General,  en función de la clasificación y
categoría del suelo en el que está emplazada.

3. La aplicación de las determinaciones de equidistribución se realiza  en función de las
diferentes  áreas  de  reparto  que  distingue  el  Plan  General,  de  tal  forma,  que  el
aprovechamiento  patrimonializable  correspondiente  a  cada  finca,  en  su  caso,  es  el
resultado de aplicar, a su superficie, el porcentaje legal del aprovechamiento tipo del área
de reparto en el que está incluida.

en  el  cálculo  del  aprovechamiento  patrimonializable  se  ha  de  tener  en  cuenta  las
determinaciones de equidistribución de cargas y beneficios que establece el Plan General.
Así  el  propio  Plan  General  establece   esas   determinaciones,  fijando  los  coeficientes  de
ponderación  relativa entre las diferentes zonas en  el articulo 10.1.2 en sus apartados 2 y 3:

Artículo 10.1.2.- Aprovechamiento tipo y patrimonializable del suelo urbanizable
2. El Plan General establece, de conformidad con lo señalado en el Art. 93.2 de la L.S.G., los

coeficientes de ponderación relativa, correspondientes a los distintos sectores de suelo
urbanizable,  en  función  de  los  distintos  usos  y  tipologías,  así  como  de  las  distintas
condiciones  de  contorno  de  cada  uno  de  los  sectores  (topografía,  emplazamiento,
urbanización,  etc.),  denominándolo  para  una  mayor  claridad  Coeficiente  de
Homogeneización (Coef. Hgon.)

3. El aprovechamiento patrimonializable que corresponde a cada finca en esta  clase de
suelo es el resultado de aplicar a su superficie el porcentaje legal del aprovechamiento tipo
del área de reparto que incluye a todos los sectores de suelo urbanizable delimitados.
CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 
SECTORES Ind. Edf. Superficie Edificabilidad. Coef. Hgon.

Casino Norte 0,5710 26.648,00 15.216,00 0,946
Centieras 0,6500 82.000,00 53.300,00 0,831
Bouza da Pena 0,3000 40.909,00 12.273,00 1,800
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 149.557,00 80.789,00

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SUELO URBANIZABLE 0,5402
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Por lo tanto el aprovechamiento patrimonializable es el resultado de aplicar a la superficie el
porcentaje  legal  del  aprovechamiento  tipo  del  área  de  reparto,  teniendo  en  cuenta  las
determinaciones de equidistribución de cargas y beneficios que establece el Plan General en
forma de coeficiente de homogeneización:
El coeficiente legal está determinado en el art 23 de la LOUPMRG en el 90 %.

0,90 x 0.5402 x 81.762,20
Apatrimonializable = -------------------------------------- =  47,830,89 m2c

   0,831
El coeficiente de homogeneización (0,831, según la ficha del APE 11) ha de entrar en la 
fórmula dividiendo por la propia definición de aprovechamiento tipo, según lo determinado por 
el articulo 93 de la Ley del Suelo de Galicia del año 97 (bajo la cual se ha redactado el Plan 
General de Fene):

Art 93 (L.S.G) Con división de sectores
1. En suelo urbanizable el aprovechamiento tipo de cada área de reparto se determinará

dividiendo  el  aprovechamiento  lucrativo  total  de  las  zonas  incluidas  en  las  mismas,
expresado en metros cuadrados construibles del uso característico, por la superficie total
del área incluyendo los sistemas generales pertenecientes o adscritos a la misma.

2. Cuando dentro de un área de reparto se incluyan varias zonas, el plan general fijara,
justificándolos  debidamente,  coeficientes  de  ponderación  relativa  entre  las  diferentes
zonas en la forma establecida en el art. 91.3

Esto  es  se  ha  de  sumar  los  productos  de  las  edificabilidades  de  cada  sector  por  la
superficie de cada sector y por el coeficiente de ponderación de cada sector y dividir  el
resultado por la suma de las superficies; si para el cálculo del aprovechamiento tipo es un
coeficiente multiplicador, para el cálculo del aprovechamiento patrimonializable ha de ser un
coeficiente divisor.

C.- Según lo determinado por el articulo 131 en su apartado 2   de la LOUPMRG.
Artículo 131.2.  Distribución justa de cargas y beneficios

1. Cuando  en  el  polígono  existan  bienes  de  dominio  público  obtenidos  por
expropiación anticipada en ejecución del plan, el aprovechamiento urbanístico
correspondiente  a  su  superficie  pertenecerá  a  la  administración  titular  de
aquéllos.

Cuando las superficies  de los bienes de dominio  y  uso público  interiormente
existentes fuesen iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de
la  ejecución  del  plan,  se  entenderán  sustituidas  unas  por  otras.  Si  tales
superficies  fuesen  superiores,  la  administración  percibirá  el  exceso,  en  la
proporción que corresponda, en terrenos edificables.

No obstante lo aplicado en el documento presentado  es lo determinado por el
articulo  131.2  de  la  LOUPMPG.  Esto  es,  los  equipamientos  han  sido  obtenidos  por  el
ayuntamiento como una anticipación del desarrollo urbanístico y no como consecuencia  del
mismo. No han sido resultado de un anterior reparto  e introducidas dentro de este reparto, sino
como una adquisición  de Suelo  municipal,  y  por  ello  debe de incluirse  en el  cómputo  del
aprovechamiento y revertir  ese aprovechamiento en la administración titular de los mismos,
este es, el propio ayuntamiento.
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A LA ALEGACIÓN TERCERA:

El  punto  1.3  MARCO  LEGAL  de  la  Memoria  del  Documento  aprobado
inicialmente, cita las determinaciones que la LOUPMPG.. fija para los Planes Parciales. Así el
art. 65 fija la documentación de los P.P., el 64 las determinaciones y los arts. 83, 84, 86, 89 y
92 las fases de tramitación. 

En  el  punto  1.3.1.4  de  la  memoria  se  enumera  el  equipo  redactor  del  presente
documento, formado por seis técnicos de  titulación universitaria siendo 3 de ellos arquitectos y
dos  ingenieros  de  caminos,  cumpliendo  con  ello  lo  determinado  por  el  art.  84.2  de  la
LOUPMRG que en ningún caso cita como requisito  imprescindible de cualquier  documento
urbanístico el visado colegial.

A LA ALEGACIÓN CUARTA:

El  documento  presentado  es  perfectamente  legal  y  tal  y  como se  ha  citado
anteriormente se realiza  completamente al auspicio de la legislación vigente.

Por otro lado, los términos de esta alegación superan claramente el contenido
urbanístico del  documento presentado y,  en su caso,  deberán dirimirse en otras instancias
administrativas.

Propuesta

Desestimar

3.         1.277 – xxxxxxxxxxxxxxx
A Fraga 43 Fene  presentada el 21 de Febrero de 2006

Resumen del Contenido
No oposición al polígono
Mantenimiento de la alegación al PGOM nº 310
Mantenimiento de promesas municipales
Revalorización del suelo
Informe técnico

A LA ALEGACIÓN 1ª:

No tiene contenido urbanístico

A LA ALEGACIÓN 2ª:

En la alegación 310 al PGOM, el alegante, propietario de una parcela incluida en el
interior del APE 11, Centieiras, solicita que se excluya del ámbito su  parcela y se califique
como LM.

29



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000012

En este sentido el Plan Parcial como figura urbanística no puede cambiar la clasificación
ni la calificación de ningún tipo de suelo, sino limitarse, como es el caso, a ordenar los terrenos
incluidos en su ámbito. 

A LA ALEGACIÓN 3ª:

El Plan Parcial no puede sino desarrollar las determinaciones del PGOM y no asumir
como suyos aquellos acuerdos que no estén plasmados en el planeamiento general.

A LA ALEGACIÓN 4ª:

Esta alegación no se refiere a determinaciones contempladas en el Plan Parcial aprobado
inicialmente. 

Propuesta

Desestimar

4.         1.424 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ Alcalde Gerardo Díaz 85 1º Fene presentada el 27 de Febrero de 2006

Resumen del Contenido
Levantamiento topográfico.
Ordenanza de proyecto conjunto en viviendas unifamiliares.
Tamaño de las parcelas de las viviendas unifamiliares.
Plazos de ejecución

Informe técnico

A LA ALEGACIÓN 1:

Las determinaciones del presente Plan Parcial  se derivan de las establecidas por la
legislación  autonómica,  Ley  9/2002,   de  30  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  y
Protección del Medio Rural de Galicia, con las modificaciones derivadas de la ley 15/2004, de
29 de diciembre (en adelante: LOUPMRG), el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)
aprobado y en vigor desde 2003, o las de su naturaleza.

Por otro lado el documento ha sido proyectado con una cartografía específica realizada a
tal efecto, en lo referente a topografía, límites y parcelario.

Tiempo habrá  en el  desarrollo  del  preceptivo  proyecto  de compensación,  que deberá
tramitarse según el art. 117 de la LOUPMRG en el que se incluye un periodo de exposición
pública,  de realizar los correspondientes alegaciones.

A LA ALEGACIÓN 2:
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La exigencia de proyecto único en la ordenanza de viviendas unifamiliares adosadas, está
determinada  por  la  percepción  unitaria  de  los  espacios  públicos  que  estas  generan  y  la
necesidad del proyecto de ofrecer una imagen homogénea.

Por otro lado las características constructivas de esta  tipología, donde se comparten
medianeras casi siempre estructurales, obliga a la construcción conjunta por parcela.

A LA ALEGACIÓN 3:

La parcela fijada en la ordenanza es la mínima a considerar. 

Por  otro  lado,  la  exigencia  de parcela  y  proyecto  conjunto  podría  desembocar  a  la
construcción unificada  de los  garajes  bajo  rasante  con una única  entrada y  salida,  lo  que
permitiría obtener mayor espacio libre de carácter privado.

A LA ALEGACIÓN 4:

Los plazos del proceso urbanístico  están  determinados  en  el  punto  4.2  de  la
Memoria del plan parcial.

En el mismo se determinan plazos de tres años para la urbanización (a contar desde la
aprobación del proyecto de urbanización) y de dos años para la construcción de los edificios (a
contar desde la recepción definitiva de las obras de urbanización).

Dado que las obras de construcción de los edificios, según determina el citado punto de
la memoria, pueden ser simultáneas a las obras de urbanización, los plazos de construcción de
los edificios son, en la práctica, mayores de cinco años, por lo que no se ve necesario ampliar
estos plazos.

Propuesta

Desestimar

Y para lo que conste firmamos el presente informe en A Coruña a 15 de Marzo de 2006. Asdo:
Julio Barallobre Sanmartín. Arquitecto. Pedro Garrido Sánchez. Arquitecto.”

Visto o informe xurídico de data 28 de marzo de 2006, obrante no expediente, que transcrito di:

“ INFORME XURIDICO

No procedemento que se segue para a aprobación do Plan Parcial de desenrolo da APE 11
(CENTIEIRAS), previsto no PXOM do Concello de Fene, aprobado definitivamente en sesión
do 23 de xaneiro de 2003, publicado no BOP nº 48 de 27 de febreiro de 2004 (PXOM/Rev 98),
a Secretaría Xeral do Concello, emite o seguinte, INFORME:

1.- De conformidade co escrito no artigo 63 do TR da Lei 9/2002, do 30 de decembro,  de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia “ Os plans parciais terán por
obxecto regular a urbanización e edificación do solo urbanizable, desenvolvendo o plan xeral
mediante a ordenación detallada dun sector”. O Plan que agora se trata de desenrolar, coas

31



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000012

determinacións previstas no artigo 64, a excepción do estudio de sostenibilide ambiental, xa
que  está  pendente  de  recibirse  o  preceptivo  informe  do  departamento  correspondente  do
órgano autonómico ( Xunta de Galicia).

2.- O referido Plan, desenvólvese a iniciativa dos propietarios, (en virtude do establecido no
artigo  79  da  Lei),  os  cales,  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  74  da  mesma,
representan máis do 50 % da superficie do ámbito de planeamento. Existe un documento de
ACEPTACIÓN DA ORDENACIÓN PREVISTA, no que se inclúen as firmas dos propietarios de
43.376,15 m2 de solo sobre os 81.762,20 m2 de ambito supón un 53,05% do ámbito ordenado.

Neste  senso,  existe  un litixio  pendente  de resolución,  polos  novos apoderamentos  que os
propietarios fixeron a favor dunha segunda sociedade (PROMOPLAN LEREZ, S.L.) que é quen
tramite  na  actualidade  o  desenrolo  do  Plan,  en  detrimento  da  primeira  sociedade,
(MONTEARCA, S.L.),  que era con quen inicialmente existía un convenio urbanístico previo
para o desenrolo do sector, firmado no ano 2001. Consta no expediente, un Informe xurídico,
emitido en data 29 de outubro de 2005, no que entre outras conclusións se establéce que obra
tamén no expediente a escritura de outorgamento de poderes a Promoplán Lérez s.l. para o
desenrolo urbanístico da APE nº 11, o que pon de manifesto que o documento presentado por
Montearca  2000  S.L.  non  conta  coa  aceptación  da  maioria  dos  propietarios  particulares
afectados.

3.-  De conformidade co establecido no artigo 74 da LOUPMRG, os plans desenrrolados a
iniciativa  particular,  deberán  determinar  a  obligación  de  conservación  da  urbanización,
expresando si correrá por conta do municipio, dos futuros propietarios das parcelas ou dos
promotores da urbanización.

Prestar as garantías do exacto cumprimento dos deberes de execución do plan, por importe do
20%  do  coste  estimado  para  a  implantación  dos  servizos  e  a  execución  das  obras  de
urbanización e conexión cos sistemas xerais existentes, asi como, si é o caso, as obras de
ampliación e reforzo necesarias.

4.-  O  referido  Plan,  foi  aprobado  inicialmente  pola  Xunta  de  Goberno  Local,  en  sesión
extraordinaria, de 29 de novembro de 2005, determinando esta aprobación, de conformidade
co establecido no artigo 77 da referida Lei, a suspensión do procedimento de outorgamento de
licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto do planeamento,  no caso de que as novas
determinacións deste supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente.

5.- Tras a aprobación inicial, procedeuse a súa publicación, de conformidade co establecido no
artigo 86 da Lei, procedéndose asimismo a súa notificación individual a tódolos propietarios,
según a titularidade que obra no Catastro.

Dentro  do  periodo  de  alegacións,  recíbense  no  concello,  catro  alegacións,  as  cales  son
informadas  poío  equipo  redactor  do  Plan  Xeral  do  Concello,  sendo  desestimadas  na  súa
totalidade.

Asimismo,  solicitouse  ás Administracións  Públicas  competentes,  os informes sectoriais  que
resulten  preceptivos.  Neste  caso,  e  tal  como  consta  no  Informe  técnico  elaborado  polo
enxeñeiro  municipal,  solicitouse  infome  á  Delegacion  Provincial  da  Conselleria  de  Cultura
(Patrimonio), Deputación Provincial, á Conselleria de Medio Ambiente e a Augas de Galicia.
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Os referidos organismos, de conformidade co establecido no apartado c) do artigo 86, deberán
emitir os informes no prazo máximo  dun mes. Neste senso, consta no expediente, o Informe
da Conselleria de Cultura, recibido o íia 10 de febreiro de 2006, número de rexistro de entrada,
1047. No que se refire á Deputación Provincial, Augas de Galica e Medio Ambiente, consta nos
pertinentes acuses de recibo o día 16 de xaneiro de 2006 como rexistro de entrada nas súas
dependencias. A data de hoxe, ampliamente rebasado o prazo establecido non se recibiron no
Concello os Informes dos referidos organismos. Neste senso o artigo 83 da Lei 30/1992, 2. “
Los  informes  serán  evacuados  en  el  plazo  de  diez  días,  salvo  que  una  disposición  o  el
cumplimiento del  resto de los plazos del  procedimiento permita o exija  otro plazo  mayor  o
menor. 3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad
en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir a las actuaciones cualquiera
que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos
que  sean  determinantes  para  la  resolución  del  procedimiento,  en  cuyo  caso  se  podrán
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos”.

6.-  Finalmente,  consta  no  expediente  o  preceptivo  Informe  técnico,  en  cumprimento  do
establecido no artigo 86 do Texto Refundido da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia no seu aparatado c).

Por consiguinte, a xuízo desta Secretaría, e no ámbito das miñas competencias, o expediente
do  Plan  Parcial  de  actuación  na  APE  nº  11  (Polígono  de  Centieiras),  cumple  coas
determinacións  para  proceder  a  súa  aprobación  definitiva,  a  excepción  da  recepción  dos
Informes  sectoriais,  os  cales  non  foron  emitidos  polos  organismos  competentes  no  prazo
marcado pola Lei.

En calqueira caso, o órgano competente para la aprobación do citado instrumento urbanístico é
o Pleno da Corporación.

Fene, 28 de marzo de 2006. A secretaria. Asdo.: Asunción Coromoto Sardón Blanco.”

Visto o escrito presentado por Dna. Manuela Rodriguez Garcia e 46 máis en data 3 de abril de
2006 (entrada 03.04.2006;  nº rexitro 2095) no que expoñen que son propietarios de fincas
incluídas no ámbito da APE 11 Centierias do PXOM do Concello de Fene e por tal motivo están
interesados no desenvolvemento de dito ámbito, asi como que a efectos do disposto no artigo
74 e) da Lei 9/2002, de 30 de decembro, manifestan a súa conformidade có contido de dito
instrumento e o seu intere´se en que se continúe coa tramitación do citado Plan Parcial.

Visto o escrito presentado por D. Carlos Platas Souto en data 28 de marzo de 2006 (entrada
04.04.2006; nº rexistro 2129)
Vistos os informes da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de data 15 de marzo de 2006; e da Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural da consellería de Cultura e Deportes, de data 7 de febreiro de 2006 e da
Consellería de Medio Ambiente- Augas de Galicia de data 21 de marzo de 2006

Visto  que  se  ben,  en  data  12  de  xaneiro  de  2006  (saída  12.01.06)  remitíuse  escrito  á
Deputación  Provincial  da  Coruña,  (constando  no  aviso  de  recibo  de  correos  o  selo  de
recepción) solicitando a elaboración do preceptivo informe á maior brevedade posible, ao dia
da data non se remitíu o devandito informe por parte de dito Organismo.
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Visto o informe desfavorable de Secretaría de data 29 de xuño de 2006, que transcrito di:

“INFORME DE SECRETARÍA

Asto: Plan Parcial para o desenvolvemenro del APE 11 Centieiras

  A funcionaria que subscribe, en relación ao documento relativo ao asunto de referencia, ten a
ben emiti-lo seguinte

INFORME:

Segundo resulta de certificación de Secretaría obrante no expedinte examinado, en data 29 de
novembro  de  2005,  a  Xunta  de  Goberno  Local  en  sesión  extraordinaria  acordóu  prestar
aprobación ao proxecto técnico do “PLAN PARCIAL PARA O DESENROLO DA A.P.E.  11
CENTIEIRAS, DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL”, redactado polos arquitectos D. Julio
Barallobre  Sanmartín e Don Pedro Garrido  Sánchez de data outobro  de 2005,  e  remitir  a
resolución aos interesados, e ao Boletín oficial da Provincia, aos efectos da súa exposición
pública para que se poidan presentar as reclamacións que estimen oportunas no
prazo de 30 días.

CUESTIÓN PREVIA
 Como cuestión previa, débese deixar constancia de que o expediente examinado non se atopa
numerado  nin  asinado  en  todas  as  follas  que  contén  polo  funcionario  encargado  da  súa
tramitación,  tal  e  como  establece  o  artigo  164.2  do  Real  decreto  2568/1986,  de  28  de
novembro,  polo que se aproba o Regulamento  de Organización,  Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, polo que se descoñece se a documentación examinada é toda
a realmente existente  en relación có asunto.
  Por outra banda, cómpre destacar que  o documento que obra nesta Secretaría e en cuxa
portada dí “ PARCIAL PARA EL DESARROLLO DEL APE 11 CENTIEIRAS. AYUTAMIENTO
DE FENE. DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL”, promotor, PROMOPLAN LÉREZ S.L.,
Autores: Julio Barallobre Sanmartín e Pedro Garrido Sánchez, Arquitectos. Outubro 2005,  non
contén  ningunha  dilixencia  de  aprobación  inicial  que  confirme  que  este  documento  foi  o
inicialmente aprobado , polo que se  formula a oportuna advertencia verbo da ausencia de tal
dilixencia que impide coñecer con certeza que éste sexa o documento aprobado. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.-  O artigo  63.1  da Lei  9/2002,  de 30 de decembro,  de Ordenación  Urbanística  e
protección do  Medio Rural de Galicia (en aidante LOUPMR) establece que os Plans parciais
terán  por  obxecto  regula-la  urbanización  e  a  edificación  do  solo  urbanizábel  mediante  a
ordenación detallada dun sector.
O artigo 64 da devandita Lei regula as determinacións que en todo caso, deben conter os plans
parciais e que son as seguintes:

a) Delimitación do ámbito de planeamento, que abranguerá un sector completo definido polo
plan xeral.

b) Cualificación dos terreos, entendida como a asignación detallada de usos pormenorizados,
tipoloxías edificatorias e niveis de intensidade correspondentes a cada zona.
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c) Sinalización  de  reservas  de  terreos  para  dotacións  urbanísticas  en  proporción  ás
necesidades  da  poboación  e  de  conformidade  coas  reservas  mínimas  establecidas  no
artigo 47 desta lei.

d) Trazado e características da rede de comunicacións propias do sector e do seu  enlace có
sistema  xeral  de  comunicacións  previsto  no  plan  xeral,  con  sinalización  de  aliñacións,
rasantes e zonas de protección de toda a rede viaria.

e) Características e trazado das redes de abastecemento de auga, de sumidoiros,  enerxía
eléctrica, iluminación pública, telecomunicacións, gas e daqueloutros servizos que, se é o
caso, prevexa o plan.

f) O  plan  deberá  prever  as  reservas  de  solo  necesarias  para  atender  as  demandas  de
vivenda suxeita a algún réxime de protección pública. Estas reservas non serán inferiores
ás necesarias para localizar o 20% da edificabilidade residencial de cada sector. Maila o
anterior, o plan poderá reducir  ou suprimir esta reserva cando a edificabilidade total do
sector non supere os 0,20 metros cadrados edificábels por cada metro cadrado de solo.

g) Determinacións necesarias para a integración da nova ordenación cos elementos valiosos
da paisaxe e da vexetación.

h) Medidas  necesarias  e  suficientes  para  garanti-la  adecuada  conexión  do  sector  cós
sistemas xerais exteriores existentes e, se é o caso, a ampliación ou reforzo dos devanditos
sistemas e dos equipamentos e servizos urbanos que vaian  ser utilizados pola poboación
futura. Igualmente deberá resolve-los enlaces coas estradas ou vías actuais e coas redes
de  servizos  de  abastecemento  de  auga  e  saneamento,  subministración  de  enerxía
eléctrica, telecomunicacións, gas, residuos sólidos e outros.
Os servizos técnicos municipais e as empresas subministradoras deberán informar sobre a
suficiencia  das  infraestructuras  e  dos  servizos  existentes  e  previstos  antes  de  inicia-la
tramitación do plan parcial.

i) Ordenación detallada dos solos destinados polo plan xeral a sistemas xerais incluídos ou
adscritos ó sector, agás que o Concello opte pola súa ordenación mediante plan especial.

j) Plan de etapas para o desenvolvemenro das determinacións do plan, no que se inclúa a
fixación dos prazos para lles dar cumprimento ós deberes dos propietarios, entre eles os de
urbanización e edificación.

k) Delimitación  dos polígonos  nos  que  se  divida  o  sector  e  determinación  do  sistema de
actuación de acordo co disposto nesta lei 

l) Avaliación  económica  da  implantación  dos  servizos  e  da  execución  das  obras  de
urbanización,  incluíndo  as  conexións cós sistemas  xerais  e,  se  é  o caso,  as  obras de
ampliación ou reforzo deles.

No artigo 65 da LOUPMRG regúlase a documentación dos Plans Parciais, establecendo
dito precepto que “Os Plans parciais comprenderán os planos de información, incluíndo o
catastral,  memoria  xustificativa  das  súas  determinacións,  estudo  de  sustentabilidade
ambiental, impacto territorial e paisaxístico, avaliación económica dos servizos e execución
das obras de urbanización, incluídas as conexións cos sitemas xerais existentes e a súa
ampliación  ou  reforzo,  planos  de  ordanación  urbanística  e  ordenanzas  reguladoras
necesarias para a súa execución, todos eles co contido que se fixe regulamentariamente.”.

 E o artigo 74 establece, polo que respecta aos plans de iniciativa particular o seguinte:

“  Os plans de iniciativa  particular  ou que teñan por obxecto actuacións urbanísticas de
iniciativa particular deberán, ademáis das determinacións establecidas neste título:
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a) Determinar a obriga de conservación da urbanización, expresando se correrá por conta
do concello, dos futuros propietarios das parcelas ou dos promotores da urbanización.

b) Prestar as garantías do exacto cumprimento dos deberes de execución do plan, por
importe do 20% do custo  estimado para a implantación dos servizos e a execución das
obras de urbanización e de conexión cos sistemas xerais existentes, así como, se é o
caso, as obras de ampliación ou reforzo necesarias.

      Estas garantías poderán constituirse mediante calquera dos mecanismos previstos na
lexislación de contratos das administracións públicas, deberán prestarse no prazo máximo
de tres meses desde a aprobación definitiva do proxecto de urbanización e hanse cancelar,
por petición dos interesados, unha vez recibida a urbanzación nos termos establecidos polo
artigo 110.5 desta Lei.
c) Acreditar,  no  caso de  plans  elaborados  por  iniciativa  particular,  a  aceptación  polos

propietarios que representen máis do 50% da superficie do ámbito de planeamento.”

  En canto á tramitación dos plans parciais, ésta ven regulada no artigo 86 da Lei, que dispón:
“1.- A tramitación dos plans parciais, plans especiais e plans de sectorización axustaráse ó
seguinte procedemento:
a) O  órgano  municipal  competente  procederá  á  súa  aprobación  inicial  e  someterao  a

información pública como mínimo durante un mes e como máximo durante dous meses,
mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de
maior difusión da provincia.  Simultáneamente notificaráselles individualmente a todos os
propietarios  dos  terreos  afectados.  Para  estes  efectos,  unicamente  será  obrigatorio  a
notificación  aos  titulares  que  figuren  no  catastro,  debendo  figurar  a  relación  na
documentación do plan.

b) Durante  o  mesmo  tempo  no  que  se  realiza   o  trámite  de  información  pública,  a
Administración municipal deberá solicitarlles ás administracións públicas competentes os
informes sectoriais que resulten preceptivos, que deberán ser emitidos no prazo máximo
dun mes, agás que a lexislación sectorial sinale outro prazo.

(..../....)
c) Os  servizos  técnicos  e  xurídicos  municipais  deberán  emitir  informe  respecto  da

conformidade  do  plan  coa  lexislación  vixente  e  da  calidade  técnica  da  ordenación
proxectada.

(..../....)
e)Cando,  con  posterioridade  ó  trámite  de  información  pública,  se  pretendan  introducir
modificacións  que  supoñan  un  cambio  substancial  do  documento  inicialmente  aprobado,
abriráse un novo trámite de información pública.
f) Cumpridos os trámites sinalados nos apartados precedentes, o Concello procederá á súa
aprobación definitiva.
(..../....)”
Segundo.- Entrando na análise do  documento do plan parcial  obxecto do presente informe, e
á vista do informe do enxeñeiro de camiños municipal  de data 17 de novembro de 2005 ,
obrante no expediente examinado ,  no ámbito  das competencias  desta Secretaría,  cómpre
facer as seguintes consideracións.

  No informe do  Enxeñeiro municipal  faise unha análise do plan parcial, e  , no seu apartado
11 sinala, entre outras cousas que “….Polo que respecta ás determinacións do apartado c do
art.86.1 da Lei de O.U.P.M.R.G., relativas á “ conformidade do plan coa lexsxlación vixente e
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da calidade técnica da ordenación proxectada” o funcionario que suscribe considera que o Plan
Parcial  resulta  básicamente  conforme  coa  legislación  vixente  si  ben  condicionado  á
interpretación favorable acerca da edificabilidade obtida con prevalencia dos parámetros da
ficha da A.P.E. segundo indicado no apartado 4.5, o que deberá informarse dende o punto de
vista xurídico por Secretaría….”

  Ä vista do sinalado no referido informe, resulta  que existen unha serie de aspectos nos que o
Plan Parcial   non se axusta ao disposto na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

 Cómpre,  polo  tanto,  analizar  a validez ou vixencia   das determinacións do PXOM/Rev.98
respecto dos usos e intensidades que non se axustan ao diposto na Lei 9/2002,  de 30 de
decembro. Dada a importancia desta cuestión, a súa  análise debe ser previa  a calquera outra
do documento.
E para proceder  ao estudio  da cuestión  debe terse en conta o disposto  nas disposicións
transitorias da lei 9/2002, pois o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene,
Revisión 98 aprobóuse definitivamente  o 28 de xaneiro de 2003,  dentro do prazo de 6 meses
previstos na Disposición Transitoria terceira da Lei 9/2002, polo que, como sinala a Sentencia
do Tribunal  Superior  de Xustiza  de Galicia  de data 4 de maio de 2006,  se equiparan aos
aprobados de forma definitiva baixo a vixencia da Lei 1/97, e, polo tanto, sometidos ao previsto
nas disposicións transitoria primeira e segunda da lei 9/2002..

   Establece a  disposición transitoria primeira da LOUPMRG o seguinte:

“1.  Os  plans  de  ordenación  aprobados  definitivamente  con  anterioridade  á
entrada en vigor  desta lei  conservarán a súa vixencia  ata  a súa revisión ou
adaptación ós preceptos desta lei, consonte as seguintes regras:
(..../.....)
d) Ao solo urbanizábel dos Concellos con plan xeral adaptado á Lei 1/1997, do

Solo  de  Galicia,  aplicaráse  o  disposto  nesta  lei  para  o  solo  urbanizábel
delimitado;  e ao resto do solo urbanizábel,  apto para urbanizar  ou rústico
apto para o desenvolvemento urbanístico, aplicaráselle o disposto nesta lei
para o solo urbanizábel non delimitado. 
En todo caso, os sectores con plan parcial aprobado definitivamente deberán
ser executados conforme á ordenación e nos prazos establecidos no propio
plan parcial, e , como  máximo, no prazo de tres anos contados a partir da
entrada en vigor da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio  rural  de  Galicia.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  fose  aprobado
definitivamente  o  instrumento  de  equidistribución,  deberá  revisarse
íntegramente o plan para adaptalo ao disposto nesta lei.
 Nos Concellos con plan xeral municipal adaptado á Lei 1/1997, de solo de
Galicia, os plans parciais e plans de sectorización que se aproben deberán
acomodarse íntegramente ao disposto nesta lei, coa particularidade de que
serán  de  aplicación  os  usos  en  intensidades  fixados  polo  vixente  plan
xeral,se é o caso.......”

 E a disposición transitoria segunda dispón que :
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“1. O planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó
disposto nesta lei en calquera dos seguintes supostos:

a) No prazo de tres anos 
b) Cando se proceda á súa revisión.
c) Cando concorresen circunstancias obxectivas no concello afectado que o

aconsellen  e así  o determine o conselleiro  competente en materia  de
ordenación  do  territorio  e  urbanismo.  No  caso  de  incumprimento  do
requirimento autonómico, será de aplicación o disposto no artigo 81.2”

         Resulta, polo tanto, á vista do  preceptuado na disposición transitoria segunda que o
planeamento urbanístico necesariamente debe adaptarse ao disposto na Lei no prazo de tres
anos.
     Establecéndose  nesta disposición transitoria   unha obriga de adaptación á Lei no prazo
indicado,  entende a informante que  a previsión contida na disposición transitoria primeira,
respecto da posibilidade de que os plans pàrciais  que se aproben nos Concellos con plan xeral
municipal adaptado á Lei 1/1997 lles serán de aplicación os usos e intensidades fixados polo
plan xeral, resultou de aplicación a aqueles plans parciais aprobados dentro do referido prazo
de tres anos, pero  non unha vez rebasado o mesmo, e elo  pola obriga de adaptación que
recolle  a  Disposición   transitoria  segunda,  polo  que  a  xuízo  da  que  subscribe,  ao  ter
transcurridos os tres anos sinalados nesta última  ,  non resulta  posible manter os usos e
intensidades   fixados  polo  vixente  PXOUM/Rev.98,  debendo  adaptarse  o  Plan  Parcial
íntegramente ao disposto na Lei 9/2002.
  
 Sentado o anteriormente exposto, e á vista de que na ficha da A.P.E. 11  fíxase un índice de
edificabilidade de 0,65 m2/m2,  cómpre sinalar que o mesmo non se axusta ao disposto no
artigo 46 da LOUPMRG que establece que en solo urbanizábel delimitado de uso residencial,
hoteleiro ou terciario contigüo ó solo urbano, a superficie edificábel total de cada sector non
poderá  supera-los  seguintes  niveis  de  intensidade:  (....)  c)  En  Concellos  con  poboación
superior a 5.000 habitantes e superior a 20.000 habitantes : 0,60 metros cadrados edificábles
por cada metro cadrado de solo.
     Por outra banda ,no informe do Enxeñeiro de Camiños  municipal establécese que a cifra
final de edificabilidade correspóndese  á determinación do PXOU/Rev. 98, adaptado á  antigua
Lei do Solo de Galicia, e que a actual lei 9//2002, modificada pola Lei 15/2004, recolle no seu
artigo  114,  relativo  ao  aproveitamento  tipo  en  solo  urbanizable  o  seguinte:

“ En solo urbanizábel, o aproveitamento tipo de cada área de reparto determinaráse dividindo o
aproveitamento lucrativo total, expresado en metros cadrados edificables do uso característico,
pola superficie total da área, incluíndo os sistemas xerais pertencentes a ela, con exclusión dos
terreos afectos  a dotacións  públicas  de carácter  xeral  ou  local  existentes  no momento  de
aprobación do plan xeral  que se manteñan”,  polo que, sinala o enxeñeiro  que, coa citada
disposición a edificabilidade haberá de obterse descontando do ámbito as parcelas e terreos xa
afectos a dotacións públicas.

 A xuízo da que subscribe, polos motivos anteriormente expostos, debe aplicarse  o establecido
no  artigo 114 da LOUPMRG, polo que para o cálculo do aproveitamento tipo debe descontarse
da  superficie  total  do  ámbito  as  parcelas  e  terreos  xa  afectos  a  dotacións  públicas,  non
axustándose, polo tanto o Plan Parcial ao disposto en dito artigo da Lei.
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 Outro aspecto ao que se refire o informe técnico é o relativo ao aproveitamento do bens de
dominio público, sinalandose no  informe que  “…en realidade existe alomenos, un erro na
signación de parcelas libres de titularidades municipal, xa que  a illa fomada polo cauce do río
Cádavo e canle de entrada ao muíño (edificio  catalogado)  sinalados ao Norte da A.P.E.  e
colindantes coa Rúa Fraga, parcela núm.497 do Parcelario do documento “PLAN PARCIAL
PARA EL DESARROLLO DEL APE 11 CENTIEIRAS/ACEPTACIÓN DE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA”  de  setembro  de  2005   e  núm.  73397-23  do  plano  catastral  IT-07,  dunha
superficie de 275,80 m2, é de propiedade municipal, adquirida para a execución das últimas
obras de urbanización da rúa Fraga, polo que a superficie propiedade do concello de Fene no
ámbito da A.P.E. será:

16.033,00 + 275,8016.308,8 m2 que representa o 19,94466% do solo total ordeado.

 Esto supón que, en aplicación do artigo 131.2 da LOUPMRG relativo a distribución xusta de
cargas e beneficios:

 Cando no polígono existan bens de dominio público obtidos por expropiación anticipada en
execución do plan, o aproveitamento urbnístico correspondente a súa superficie pertenceralle á
administración titular daqueles.

 dado que o Concello é titular de bens en tales condicións no ámbito da A.P.E. 11 debería obter
unha edificabilidade proporcional a súa participación no conxunto, e si se considera que os
equipamentos non computan edificabilidade, o concello debería recibir non só o 10% de cesión
obrigatoria senón, ademáis, a proporción que lle correpsonde pola porcentaxe de que é titular
no seu conxunto.”

 Como establece o  precepto citado (artigo 131.2), cando no polígono existan bens de dominio
público obtidos por expropiación anticipada en execución do plan, o aproveitamento urbanístico
correspondente a súa superficie pertencerálle á administración titular daqueles, polo que, dado
que no informe do enxeñeiro municipal se sinala que  “... o Concello é titular de bens en tales
condicións..”  (as  sinaladas  no  artigo  131.2  da  LOUPMRG)  a  xuízo  da  que  subscribe,  o
aproveitamento urbanístico atribuído a súa superficie debe pertencerlle a Administración titular
dos mesmos (ao Concello), pois do contrario conculcaríase o principio de equidistribución de
beneficios e cargas.

Respecto   da previsión  contida  no plan  parcial  de  prazas  de aparcamento  no  subsolo  de
espacios libres,   cómpre informar que elo, a xuízo da informante, non se axusta ao disposto no
artigo 47.8 da Lei 9/2002,  de 30 de decembro,  modificado pola Lei 15/2004,  ao non terse
aprobado o regulamento de desenvolvemento da Lei que estableza os supostos e condicións
nos que se permita a utilización do subsolo de espazos públicos para aparcamentos privados. 
 
 En atención ao exposto, a xuízo da que subscribe, o Plan Parcial para o desenvolvemento da
A.P.E.  11  Centieiras  non  se  axusta  ao  disposto  na  Lei  9/2002,  de  30  de  decembro,  de
Ordenación  Urbanística  e  Protección  do  Medio  Rural  de  Galicia,  polo  que  se  informa
desfavorablemente o mesmo.

 É o que expoño neste informe e que someto a calquera outro mellor fundamentado en dereito.

Fene, 29 de xuño de 2006.A secretaria. Asdo.: Pilar María Pastor Novo.”
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Visto o disposto nos artigos 86,89.2, e 92 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanistica e Proteccion do Medio Rural de Galicia,

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN  A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO

Primeiro.-  Desestimar  as  alegacións  presentadas  por  D.  zzzzzzzzzzzz  en base ao informe
emitido por D. Julio Barallobre Sanmartín e D. Pedro Garrido Sanchez, de data 15 de marzo de
2006, anteriormente transcrito

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  o  Plan  Parcial  para  o  desenvolvemento  da  A.P.E.
11/Centieiras, redactado polos arquitectos D. Julio Barallobre Sanmartín e D. Pedro Garrido
Sanchez de data outubro de 2005, obrante no expediente.

Terceiro.- Publicar o presente acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia e o
documento que conteña a normativa e as ordenanzas, no Boletín Oficial da Provincia.

Cuarto.- Notificar o presente acordo aos interesados 

Quinto.- De conformidade co disposto no artigo 92.3 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, remitir
certificación  do  presente  acordo  á  Consellería  de  Política  Territorial,  Obras  Públicas  e
Transporte, xunto con una copia autenticada de dous exemplares do instrumento aprobado
definitivamente con todolos planos e documentos que integran o plan sobre o que recae o
presente  acordo  de  aprobación  definitiva  debidamente  dilixenciados  pola  Secretaria  do
Concello. 

Sexto.-  Determinar  que contra o  presente  acordo,  que pon fin  á  vía adminstrativa,  poderá
interpoñerse recurso contencioso-adminsitrativo ante a Sala do Contencioso-Adminsitrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses conforme ao artigo 46.1 da
Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdiccion contencioso-administrativa. Poderá non
obstante, con caracter previo e potestativo recurso de reposición ante o mesmo organo que
ditóu o presente acordo de conformidade co artigo 116 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
Rexime xurídico  das adminsitracións  públicas  e  do procedemento  adminsitrativo  comun no
prazo de un (1) mes.”

De seguido, con permiso da Presidencia pola Sra. secretaria xeral do Concello procédese a dar
lectura ao informe de Secretaría do día da data que transcrito di:

“INFORME DE SECRETARÍA

 Téndose incluído pola Presidencia da Comisión Informativa de Urbanismo na Orde do día da sesión a
celebrar  o asunto relativo a aprobación definitiva do plan parcial do A.P.E. 11- Centieiras, asunto tamén
incluído polo Sr. Alcalde-Presidente na Orde do día da sesión a celebrar polo Pleno da Corporación o día
5 de outubro  de 2006, por esta Secretaría fánse as seguintes consideracións:

Primeira.- En data 29 de xuño de 2006, pola que suscribe emitíuse informe en relación ao documento do
Plan Parcial da A.P.E. 11 Centieiras, no que, en atención ao  sinalado no mesmo, se informa que, a
xuízo da que subscribe, o Plan Parcial para o desenvolvemento da A.P.E.11 Centieiras non se axusta ao
disposto na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, polo que se informa desfavorablemente o mesmo.
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  Esta Secretaría se ratifica no sinalado no referido informe que se da por íntegramente reproducido.

Segundo.-  Como queira que, como se indicóu anteriormente, na Orde do día da comisión informativa de
Urbanismo e na do pleno a celebrar  en data 5 de outubro incluíuse o asunto relativo a aprobación
definitiva  de dito  Plan  parcial  ,e  examinado o expediente  administrativo  tramitado,  cómpre  facer  as
seguintes consideracións-se ben  con carácter previo débese deixar constancia de que, como se indicóu
no informe de data 29 de xuño de 2006 anteriormente referido, o expediente examinado non se atopa
numerado nin sinado en todas as súas follas útiles polo funcionario encargado da súa tramitación, tal e
como dispón o artigo 164.2 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se descoñece se a
documentación que consta no mesmo é toda a existente con incidencia sobre o asunto, polo que as
consideracións que se farán restan condicionadas ao repertorio documental examinado-:

2.1  Como tamén se fixo constar no informe desta Secretaría anteriormente referido, o documento que
obra nesta Secretaría en cuxa portada dí  “PLAN PARCIAL PARA EL DESARROLLO DA A.P.E. 11
CENTIEIRAS.  AYUNTAMIENTO  DE  FENE.  DOCUMENTO  DE  APROBACIÓN  INCIAL”,  promotor  ,
PROMOPLAN LÉREZ, S.l., Autores: Julio Barallobre Sanmartín e Pedro Garrido Sánchez, Arquitectos.
Outubro 2005 non contén ningunha dilixencia que  confirme que foi o inicialmente aprobado, polo que se
formula a oportuna advertencia verbo da ausencia de tal dilixencia que impide  coñecer  con certeza que
éste  sexa  o  documento  aprobado.  Tal  ausencia  impide  tamén  coñecer  con  certeza  se  éste  foi  o
documento sometido a exposición pública pública.
2.2 Non consta no expediente certificado do resultado da exposición pública.
2.3 Non constan os orixinais dos escritos presentados por D. Carlos Plata Soto, Antonio Seijas Vázquez

e José david Aneiros Salgado aos que se refire o informe sobre as alegacións presentadas.
2.4 O artigo 74 c) da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación urbanística e  protección do  medio

rural de Galicia establece que os plans de iniciativa particular deberán acreditar, no caso de plans
elaborados por iniciativa  particular,  a aceptación  polos propietarios que representen o 50% da
superficie do ámbito de planeamento.

 Consta no expediente un escrito de D. Manuela Rodríguez García e 46 máis de data 3 de abril de 2006
(entrada 03.04.06, núm. Rexistro 2095), no que expoñen que son propietarios de fincas incluídas no
ámbito da A.p.E. n 11 centierias do PXOM do Concello de Fene e que por tal motivo están interesados
no desenvolvemento  de  dito  ámbito  e  que  teñen  coñecemento  de  que  por  Acordo  de  data  29  de
novembro de 2005 a Xunta de Goberno Local aprobóu incialmente un proxecto de plan parcial para o
desenvolvemento  do  citado  A.P.E.  11-  Centieiras,  redactado  polos  Arquitectos  D.  Julio  Barallobre
Sanmartíne  D. Pedro Garrido Sánchez, e que a efectos do disposto no artigo 74 c) da Lei 9/2002, de 30
de decembro, manifestan a súa conformidade có  contido de dito docuemtno e  o seu interés en que se
continúe  coa tramitación do citado Plan parcial, achegando ao mesmo unhas sinaturas.

 Non consta no expediente examinado títulos  que acrediten a propiedade dos terreos das persoas
relacionadas no referido escrito       
  Como  se sinalóu ,a lei 9/2002, de 30 de decembro esixe no caso de plans de iniciativa particular que
se  acredite  a  aceptación  polos  propietarios  que  representen  o  50%  da  superficie  do  ámbito  de
planeamento.  Se ben dito precepto non establece a forma de acreditar este extremo, entende a que
subscribe que, ao falar o mesmo de “propietarios”, tal condición débese acreditar mediante certificacións
do  rexistro da propiedade ou ben mediante os títulos de propiedade.

  Como queira que no expediente examinado non constan nin certificacións do rexistro da propiedade nin
os títulos de propiedade, a xuízo da que subscribe, non se atopa acreditado o requisito sinalado no artigo
74 c) da Lei 9/2002, de 30 de decembro.

    2.5.- No expediente consta un documento que leva por título “ Informe sobre las alegaciones recibidas
al  documento de aprobación incial  del  plan Parcial  que desarrolla  el  A.P.E.  11,  Centieiras del  Plan
General de Ordenación  Municipal del Ayuntamiento de Fene. Arquitectos Julio Barallobre Sanmartín
Pedro Garrido Sánchez, marzo 2006”. Dito documento contén 10 follas numeradas correlativamente da 1
á 10 , e na última figuran unhas sinaturas que  semella que non son orixinais.
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     En canto a este informe, cómpre sinalar,  que nos expedientes , o asesoramento técnico mediante a
emisión de informes ,ao constituir unha función de carácter permanente, débese realizar polos servizos
técnicos municipais,  polo que o informe técnico sobre as alegacións presantadas débese emitir  por
éstes.
 Por outra banda,   ademáis do sinalado, déixase constancia de que o informe sobre as alegacións  é
emitido polos mesmos Arquitectos  redactores do plan Parcial , plan do que é promotor a  mercantil
Promoplan Lérez , S.L.  polo que, a xuízo da que subscribe, trátase dun informe de parte ,polo que se fai
a oporuna advertencia.
 En atención ao exposto no presente e ao sinalado no informe emitido pola que  subscribe en data 29 de
xuño de 2006,  infórmase desfavorablemente o expediente  polo  que,  a  xuízo  da que subscribe non
procede a aprobación definitiva do Plan parcial.

 Se ben o criterio da que subscribe quedóu anteriormente exposto, para o caso de que fose outro o
criterio da Corporación e á vista de que no apartado  quinto    da proposta da Alcaldía do día da data
propónse que de acordo có que dispón o artigo 92.3 da lei 9/2002, de 30 de decembro, dar traslado á
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte de copia autenticada de dous exemplares
do instrumento aprobado definitivamente con tódolos planos e documentos que integran o plan sobre o
que recae o acordo de aprobación definitiva debidamente dilixenciados pola Secretaria do Concello, e
dado que  en data  27.09.06 (núm. Rexistro entrada 5887) presentáronse dous exemplares de dito plan
parcial, por esta Secretaría fáise constar que a efectos de proceder (caso de que resultase aprobado) a
estender a referida dilixencia nestes documentos, se precisaría que polos servizos técnicos municipais
se informase verbo da exacta correspondencia dos planos e demáis documentación gráfica  de todos os
exemplares  ,  aspecto  éste  que,  por  razóns  competenciais,  non  poden  ser  comprobados  por  esta
Secretaría.

   CONCLUSIÓN

 En atención ao exposto  no presente e no informe emitido en data 29 de xuño de 2006, por esta
Secretaría infórmase desfavorablemente o expediente e o Plan Parcial parcial para o desenvolvemento
da A.P.E.11 Centieiras, polo que, a xuízo da que subscribe, non procede a súa aprobación.

É o que expoño neste informe que someto a calquera outro mellor  fundamentado en dereito.
Fene, 3 de outubro de 2006. A SECRETARIA. Asdo: Pilar María Pastor Novo.”

Aberto o turno de intervencións (.../...)

Rematado o debate, e sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria, a Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Obras,  Vivenda  e  Industria,  con catro  votos  a  favor  (dos  Sres.
García Bermúdez, Pico Sanmartín, Permui Martínez e Sánchez Martínez), e unha abstención
(da  Sra.  Rodríguez  Rico),  ditamina  favorablemente  a  proposta  da  Alcaldía  anteriormente
transcrita e propoñer ao Pleno da Corporación a súa aprobación.”

  Aberto o debate,  pide o uso da palabra o Sr.  Puentes Rivera que,  unha vez concedido,
manifesta que como se dí no ditame, da propia  Comisión Informativa, o grupo socialista vai
votar a favor da aprobación definitiva do  plan parcial  de Centieiras ,  como se mantivo na
Comisión  e  nas  diferentes  xuntas  de  voceiros,  pero  sí  que  cre  necesario  facer  algunhas
consideracións  a  este  plan;  dí  que  primeiro,  é  un  plan  parcial  aprobado  inicialmente  en
novembro de 2005 e chega a este Pleno logo dun trámite dilatado, un plan parcial que o seu
grupo sempre apuntou como unha prioridade do Concello de  Fene. Continúa o Sr. Puentes
Rivera dicindo que na documentación que se achega hai primeiro un informe de Secretaría
favorable cando a Secretaría era  ocupada pola anterior responsable desta área do Concello,
que posteriormente achégase un informe desfavorable de Secretaría que contradí un pouco o
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informe da anterior e, á parte desta contradicción, no novo informe desfavorable hai algúns
puntos que, se ben dende o seu punto de vista non xustifican a paralización ou o seu voto en
contra,  comparten e reflexan a posición  que o grupo socialista  ven mantendo respecto da
política  urbanística  do  Concello  de  Fene  dende  hai  xa  bastantes  anos;  dí  que
fundamentalmente a construcción de aparcadoiros baixo o chan público, que é unha práctica
que se ven denunciando sistematicamente e que non comparten basicamente polos problemas
que nun futuro eses aparcadoiros privados poidan sufrir, que  terán que ser loxicamente, ao
seu entender, sufragados cós cartos do Concello porque se atopan baixo chan público, e que é
un problema que ten unha fácil  solución de acordo cós promotores, que sería simplemente
reorganizar  as  prazas  de  aparcadoiro,  por  exemplo,  dando  unha  planta  máis  a  eses
aparcadoiros.  Continúa  o  Sr.  Puentes  Rivera  a  súa  intervención  e  manifesta  que  ademais
apúntase  no   informe de  Secretaría  que  as  alegacións  presentadas  son informadas  polos
mesmos  arquitectos  que  redactaron  o  plan  e  non  polos  servizos  técnicos  municipais  do
Concello,  como tamén  apuntaban antes;  di  que,  ademais destas dúas consideracións,  cre
necesario trasladar a este pleno unha queixa, uns aspectos que lles trasladaron tres familias
afectadas  por  este   plan  e  é  que  no  documento  de  aprobación  inicial,  na   memoria,
concretamente no punto 1.2.3, usos, edificacións e construccións existentes , relátase  que no
mesmo entorno do cauce do río cádavo aparecen dúas edificacións illadas con dúas e tres
alturas  sobre  rasante  de  escasa   calidade  arquitectónica  e  en  deficiente  estado  de
conservación;   dí  que  a  de  dúas  plantas  é  o  muíño  que  si  ten  un  deficiente  estado  de
conservación, pero  que a de tres alturas é unha casa que actualmente está habitada por tres
familias e que é evidente que non está en deficiente estado de conservación, senón que está
ben conservada, e que traen isto a colación porque podería ser que ao contar isto na memoria
do  documento,  estas  familias  víranse  máis  adiante   prexudicadas  na  valoración  das  súas
propiedades.   Continúa  o  Sr.  Puentes  Rivera  manifestando  que   para  rematar  a  súa
intervención terían tres aspectos fundamentais, por unha banda, dous informes de Secretaría
contradictorios entre  si, por outra, advertencias no informe da Secretaría actual do Concello de
Fene, fundamentalmente, como dixo que compartiu,  os relativos a aparcadoiros baixo chan
público  e en terceiro lugar , existen algúns erros na memoria que deben ser emendados; di
que  en  calquera  caso  son  erros  de  matiz  que  non  xustificarían  a  paralización  deste
importantísimo  plan  para  o  Concello  de  Fene,  que  ademais,  vai  pasar  á  Administración
autonómica para o seu estudo e a súa aprobación  xa definitiva e que, polo tanto, o grupo
socialista vai votar a favor para darlle traslado á Xunta de Galicia e que resolva este Plan cós
medios de que dispón, que son  bastante mellores e bastante máis numerosos dos que ten o
Concello de Fene e que tamén van votar a favor por respecto ao acordo , difícil, pero acordo
acadado cós veciños afectados por este plan  e porque consideran que é unha obra vital para o
desenvolvemento urbanístico do Concello de Fene.

   Seguidamente pide o uso da palabra a Sra.  Rodriguez Rico quen,  unha vez concedido,
manifesta  que o grupo municipal do Partido popular desexa deixar constancia clara da  súa
postura neste importante Pleno pola repercusión municipal que no seu día poida ter por número
de propietarios aos que afecta e a importancia económica do proxecto; di que a actuación que
durante anos realizou o grupo de goberno do Bloque Nacionalista Galego neste asunto nin
sequera se lle pode aplicar o refrán hai que facer as cousas ben para que saian regular; di que
é evidente e claro que neste asunto o grupo de goberno non fixo as cousas nin regular, polo
que a conclusión para todos é clara; que sen ánimo de  facer historia, non convén esquecer
que  un  día  como  hoxe  que  foi  precisamente  o  grupo  municipal  do  bloque  o  que  quixo
capitanear desde un principio a operación de Centieiras e que para iso non dubidou en aliarse
con SEPES para tratar de convencer aos donos dos terreos que o mellor era vender as súas
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propiedades para un mellor resultado final para non sabe qué. Continúa a Sra. Rodriguez Rico
dicindo que  resultado de tal operación foi que determinados propietarios decidiron vender, que
hoxe seguro que se arrepinten e lle están moi agradecidos ao Bloque nacionalista galego  e no
seu lugar  teñen  hoxe metido ao citado Organismo estatal nunha porcentaxe de superficie
importante dentro do polígono gracias á intervención do grupo de  goberno  municipal, que en
lugar de velar polos intereses dos propietarios e veciños, decidiu darlles a espalda e aliarse con
SEPES  para  favorecer  unha  operación  urbanística  que,  en  principio,  só  beneficiaba  á
Administración, aínda que xa se sabe que estas cousas comezan así e logo se acaba dando
entrada a operacións especulativas;  di  que gracias á súa iniciativa,  organización,  presión e
empuxe a maior parte dos propietarios lograron salvar as súas propiedades e ser hoxe os que
mandan e dirixen esta importante actuación urbanística. Continúa dicindo que sentados tales
antecedentes  que  era  preciso  lembrar  e  que,   a  xuízo  do  seu  grupo  influíron  en  moitos
desaguisados e plantes do grupo de goberno do Bloque Nacionalista Galego aos propietarios,
poden entrar xa no que foi a tramitación administrativa do expediente do plan  parcial do sector
APE 11 Centieiras que hoxe se trae ao Pleno para a súa aprobación; di que comprenden que
exista présa e desesperación dos propietarios despois de tortuosos anos de camiño infructuoso
e  ineficaz,  pero  tal  présa  que  comprenden  e  asumen  é  moi  diferente  á  présa  que  agora
demostra o  grupo de goberno, que o único que lle urxe é sacarse de enriba unha pataca
quente  que lle  pode queimar  as  mans ,  e  quizais  parte  do corpo nas vindeiras  eleccións.
Continúa dicindo que cómo poden asumir dende o Partido popular todos os entortos, malas
xestións,  abandonos,  erros,  desidia  e,  o  que  é  peor,  erros,  defectos  de  tramitación  dun
expediente no que non tiveron nin arte ni parte;  di que esa responsabilidade debe ser asumida
única e exclusivamente polo equipo de goberno e por quen  voluntariamente queira asumir esa
responsabilidade, pero que dende logo, eles non van ser  quenes lles emende a plana ao BNG.
Continúa dicindo que o seu grupo municipal, mirando cara ao futuro e coa razón e a Lei que lle
asiste non pode convalidar co seu voto  actuacións administrativas anómalas dun grupo de
goberno  municipal  que  demostrou  aos  propietarios  e  aos  veciños  en  xeral  a  súa  desidia,
descoordinación, descoñecemento, incapacidade e falta de sensibilidade cós propietarios na
tramitación deste expediente, e di que  todos estes descalificativos non se fan de xeito gratuíto;
que non  hai máis que ver o expediente ou ler os informes de Secretaría e as súas advertencias
para darse conta do que hoxe se trae ao Pleno; di que non van a entrar a resaltar os puntos
concretos nos que se basean tales informes desfavorables para evitar que nun futuro se lles
acuse de dar pistas de posibles entorpecementos do plan,  pero de sobra son coñecidos e
obviados polo grupo municipal e pese a elo non emendado e que parece mentira que  exista tal
incapacidade e irresponsabilidade do grupo de goberno cando todos saben que o Plan Parcial
de Centieiras está vixiado con lupa por moitos profesionais que non dubidarán en atacalo se
fora preciso, aconsellable e rendible, e que se é así, quen o pagará será o Concello, e, de
rebote, tódolos veciños e os propietarios.

   Continúa a Sra. Rodriguez Rico a súa intervención manifestando que  tal é así que se as
cousas se tiveran feito ben para que saísen regular,  hoxe habería no expediente  informes
favorables de Secretaría e dos técnicos municipais,  que lles permitirían  afrontar con éxito
calquera futuro ataque;  di  que resulta inconcibible  que despois  de tantos anos o grupo de
goberno e quen lle apoie se teñan que valer dun informe externo dun letrado para levar adiante
este plan, e iso sen ter en conta o gasto que supón para o Concello a petición de tal informe,
innecesario se todo se tivese feito ben, pero que  pagarán todos; que esperan e desexan polo
ben dos propietarios que a présa de hoxe non se converta na espera de mañá dentro doutra
Administración  coñecida neste país  pola súa habitual demora; di que  para rematar, dicir que é
incomprensible que un proxecto de tal envergadura, transcendencia e repercusión económica
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para o Concello tivera que sufrir a deixadez e un desinterese  dun grupo de goberno inoperante
e ineficaz e que do informe do letrado que encargou o Concello para rebater o informe de
Secretaría resaltan  un principio ao que fai referencia, que é o principio pro administrado, é
dicir,  en caso de dúbida,  sempre a favor  do administrado,  e que por  iso,  en virtude deste
principio e da consideración e aprecio que dende o seu grupo se ten aos sufridos e  pacentes
propietarios se absterán nesta votación  desexándolles toda a sorte do mundo.

  Acto seguido pide o uso da palabra o Sr.  Sánchez Martínez quen,  unha vez concedido,
manifesta que para Esquerda unida, como todo o mundo coñece, foi un tema importantísimo e
todos saben a repercusión que ten para Fene,  porque catrocentas e pico vivendas que se
poden construír para un pobo de quince mil habitantes, sabe o que significa e a magnitude que
ten, e que é tamén importante para os propietarios afectados e tamén para o Concello, porque
cando o  plan se poña a funcionar, por licenzas sacará un importantísimo diñeiro. Continúa
dicindo que como eles sempre manifestaron  en todas partes, sempre estiveron e están por
axiliza-lo tema e que a todos lles gustaría que o plan estivese máis avanzado e que dende o
seu punto de vista, para adiante; Di que  analizando os temas que aquí se presentan, hai un
informe favorable da anterior secretaria, hai un informe desfavorable da actual e hai un informe
que se solicita  a un equipo externo e que tamén é favorable; que eles non van  a entrar no
sistema de traballar de ningún  funcionario ou traballador deste Concello, que cada un ten a
súa forma de traballar, agora, outra cousa é que eles estén ou non de acordo en determinadas
cousas; di que a súa postura foi sempre votar a favor e que aquí van a seguir coa mesma
posición e que, en canto ao sinalado polo representante do PSOE, o que haxa tres afectados
ou haxa máis, ese é un tema que dende o Concello non poden entrar, que non poden nin
deben entrar e que é un tema que  teñen que solucionar eles.

 A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Pico  Sanmartín  quen,  unha  vez  concedido,
manifesta que dende o grupo municipal  do BNG   non teñen dúbida ningunha en canto a
tramitación deste plan e que están absolutamente convencidos de que dende a súa aprobación
inicial este plan seguiu todas as pautas legais marcadas; di que o Plan é legal a todas vistas xa
que todo o que está no mesmo ven recollido no Plan  xeral de ordenación municipal e que
queren dar para adiante este plan. Continúa o Sr. Pico Sanmartín dicindo que cando queira a
voceira do PP discuten longo e tendido, que moitos fallos que ten este plan agora mesmo e que
están apuntados por Secretaría de ónde veñen e  quen os provocou; di que a proposta que se
fai ao Pleno  é desestimar as alegacións segundo informe técnico, aprobar definitivamente o
plan parcial de Centieiras, publicar o acordo de aprobación definitiva no DOGA e o documento
que contén a normativa e as ordenanzas no BOP, notificar o acordo aos interesados, remitir
certificación do acordo á Consellería de Política territorial, o sexa, seguir  con todos os trámites
que ten este plan. Continúa dicindo que  neste plan lles obrigaron a pedir un informe externo
porque  existía un informe de Secretaría favorable ao plan e logo apareceu outro desfavorable
e iso obriga a pedir un informe externo que, polo menos, en canto a redacción, é demoledor, e
que despois, alguén terá que dicir se vale ou non vale e que iso non lles corresponde  a eles.
Continúa  manifestando  que  queren  darlle  adiante  ao  Plan,  que  o  seu  grupo  nunca  tivo
paralizado este plan, que este plan, coa envergadura que ten sufriu moitos avatares porque é
normal, e que hoxe están neste Pleno para darlle para adiante e podelo sacar.

 Seguidamente  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Puentes  Rivera  quen,  unha  vez  concedido,
manifesta  que  quere  facer  unha  moi  breve  intervención  a  raíz  da  intervención  do  grupo
municipal do partido popular, porque cre que na súa intervención intentou, ou así o percibiron
eles, culpabilizar dunha serie de cuestións a todos aqueles que votaran a favor deste plan; di
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que lle sorprende a actitude do partido popular neste Pleno porque cando estiveron nas  xuntas
de voceiros o grupo do  partido popular estaba posicionado a favor deste plan, que así o tiña
entendido; di que tampouco entende por qué o partido popular aproba o plan inicial e se abstén
ou opón, non sabe cal será a postura, sobre esta aprobación definitiva. Continúa o Sr. Puentes
Rivera dicindo que cre que tamén se lle esquece ao partido popular que a Xunta de Galicia do
partido popular aprobou o Plan xeral de ordenación do  Concello de Fene incluído tamén un
Convenio sobre este asunto, e que o de SEPES non o entende porque parece que o grupo
municipal do partido popular se  esquece de que xestionou este Organismo durante oito anos
cando  estivo  gobernando  no  Estado  e  podería  ter  introducido  matices  na  xestión  deste
Organismo; dí que para aclarar a súa postura definitivamente, coinciden nalgún aspecto da
exposición da voceira do grupo municipal do partido popular en que este plan chega demasiado
tarde,  que  se debería  ter  aprobado  antes,  que  se  cometeron erros  tamén polo  equipo  de
goberno como dixo na súa intervención e que en calquera caso non cre que sexan os veciños e
veciñas afectados os que paguen as consecuencias deses erros, polo que a súa postura vai
ser votar a favor.

   De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  a  Sra.  Rodriguez  Rico  quen,  unha  vez  concedido,
manifesta que a postura do Partido popular é abstención non en contra; dí que nas Comisións
anteriores a  súa postura  era seguir para adiante có plan, pero como dixo na última  comisión
informativa  de urbanismo,  ao ter  un informe negativo  de Secretaría  por  iso  se ían abster.
Continúa dicindo que no punto anterior existe un informe de Secretaría negativo e o grupo
socialista pediu deixar  o expediente sobre a mesa ata emendar os erros e neste cambia a
postura e que eles saberán o motivo, que ao mellor hai unhas eleccións ás portas e interesa
coller votos; di que a súa postura é congruente có punto anterior, que nos dous casos existe un
informe  negativo e que por iso se abstiveron , que iso non quere dicir que estén en contra, nin
do plan parcial de Centieiras ni de ningún plan parcial que se vaxa a promover neste Concello
de Fene.

Rematado o debate Polo Sr.  Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria, de data 3 de outubro de 2006,
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor trece (13), dos/as señores/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín, Couto Seijido, Puentes Rivera, Rodríguez
Carballeira, Goti Ramil, García Bermúdez, Yáñez Fernández e Sánchez Martínez.
Votos en contra ningún.
Abstencións catro (4), dos/as señores/as  Rodríguez Rico, Blanco Pico, Fornos Corral e Malvar
Fernández.

Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de
Urbanismo, Obras, Vivenda e Industria adoptado en sesión celebrada en data 3 de outubro de
2006 anteriormente transcrito.

6º.- DACCIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.-

Dáse  conta  das  Resolucións  da  Alcaldía  dictadas  dende  o  anterior  Pleno  Ordinario  e
comprendidas entre os números 765 do 1 de Setembro de 2006 e a número 815 de 29 de
Setembro de 2006.
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7º.- MOCIÓNS URXENTES.- 

De seguido, pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez, quen unha vez concedido manifesta
que hai unha moción introducida por parte da Alcaldía que piden a súa aprobación de urxencia;
di que previo a este Pleno estivo falando cos voceiros de tódolos grupos políticos e que esta
moción  simplemente  ven  a  ratificar  un  erro  de  interpretación  que  se  deu  no  pleno  onde
aprobamos as obras do POS de 2006 que quedou sen recoller o tema de acollerse ao POS.
Continúa o Sr. Permuy dicindo que a moción é un relatorio da situación e o que se pide é
ratificar o acordo de acollerse ao POS

A continuación, de conformidade co disposto no artigo 91.4 do Real decreto 2568/1986, de 28
de novembro, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia, sendo aprobada por
unanimidade.

Seguidamente dáse conta da Moción da Alcaldía de data 5 de Outubro de 2006, que transcrita
literalmente, di:

“MOCIÓN

 Resultando que  en data 29 de novembro de 2005 (saída 29.11.2005, núm. Rexistro 4346),
remitíuse   á Excma. Deputación  Provincial de A Coruña certificación do acordo plenario de
data 15.09.2005 da aprobación dos proxectos e do expediente de contratación, así como un
exemplar  dos  seguintes  proxectos:  Reurbanización  Avda.  Marqués  de  Figueroa  dende  PK
0+520 ata PK 0+755; Pavimentación de camiños municipais e Pavimentación do Camiñod e
Punxeiro (Magalofes).

 Resultando  que  en  data  29  de  decembro  de  2006  pola  anterior   Secretaria  do  Concello
expedíuse unha certificación relativa ao Plan de obras e servizos de competencia municipal
2006, certificación que foi remitida á Excma. Deputación  nesa mesma data  e posteriormente,
o seu orixinal  mediante escrito desta Alcaldía  de data 27 de xaneiro  de 2006 (saída núm.
Rexistro 426).

 Resultando que en data 29 de setembro de 2006  recibíuse neste Concello (entrada núm.
Rexistro 5925) escrito de Dª Asunción Coromoto Sardón Blanco no que expón que no exercizo
do posto de Secretaria deste Concello, no mes de decembro certificóu que polo pleno do 15 de
setembro  dese  mesmo ano  se  tiña  adoptado  un  acordo  relativo  ás  obras  do  POS  2006,
firmando un documento xa redactado segundo modelo oficial da Deputación e có  visto e prace
da  Alcaldía,   e  que  advertido  o  feito  de  que  non  consta  na   orde  do  día  nin  na  acta
correspondente  tal acordo, o pon de manifesto ao efecto de facer constar que se trata dun erro
involuntario sen ánimo de causar dano algún ao Concello nin de incurrir en falsedade algunha.

  Considerando que segundo resulta da acta correspondente á sesión celebrada polo Pleno
desta Corporación en data 22 de agosto de 2006,  e baixo  o epígrafe “PUNTO ÚNICO.- PLAN
DE OBRAS E  SERVIZOS 2006”  polo  Pleno  Corporativo  acordóuse   prestar  aprobación  á
proposta do asunto do epígrafe.
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  Considerando que, se ben non quedóu reflexado na acta  correspondente de xeito expreso  o
acordo adoptado,  da lectura das deliberacións que nela se conteñen infírese  que dito acordo
referíuse á aplicación do POS.

  Considerando que na sesión plenaria celebrada en data 15 de setembro de 2006, e baixo o
punto da Orde do Día  “1º.- EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO
POS 2006”.- adoptóuse, entre outros, o acordo de prestar aprobación aos proxectos das obras
“ Reurbanización Avda. Marqués de Figueroa dende PK 0+520 ata PK 0+755(Marxe dereita)”,
cun  presuposto  de  execución  por  contrata  de  199.896,70  euros”,“  Pavimentación  e
reurbanización  de  Camiños   Municipais”,   cun  presuposto  de  execución  por  contrata  de
207.295,99 euros, e “ Pavimentación do Camiño de Punxeiro (Magalofes)”, cun presuposto de
execución por contrata de 42.377,19 euros.

 Considerando que, xuntamente  considerados os referidos acordos, tácitamente se desprende
a vontade da Corporación en solicitar a inclusión das obras que figuran no segundo dos citados
no  POS 2006,  podendo afirmarse a existencia dun acto tácito  de solicitar a inclusión das
obras  referidas  no  devandito  plan,  acto  tácito  que  se  manifesta  indirectamente   sobre  un
siloxismo  constituído como premisa menor polos acordos adoptados polo Pleno Corporativo en
datas  22  de  agosto  e  15  de  setembro  de  2005  e  como  permisa  maior  por  regras  da
hermenéutica.

 Considerando, non obstante o anterior, que por razóns de seguridade xurídica cómpre adoptar
un acordo expreso sobre o asunto seguindo básicamente o modelo remitido no seu día pola
Deputación Provincial

PROPÓNSE AO PLENO DA COPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro.- Aprobar o Plan de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2006
no  que  se  recollen  os  investimentos  que  o  Concello  ten  previsto  realizar  no  POS  2006,
integrado polas seguintes obras e de acordo co financiamento que se indica:

                    Denominación da obra Estado+ 
Deputación

Concello Presuposto

Reurbanización  Avda.  Marqués  de  Figueroa 
dende PK 0+520 ata PK 0+755 (marxe dereita)

118.150,7 81.746 199.896,7

Pavimentación  e  reurbanización  de  camiños 
Municipais

122.524,12 84.771,87 207.295,99

Totais 240.674,82 166.517,87 407.192,69

Segundo.- Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2006 e que se relacionan
no punto anterior.

Terceiro.-  Aporbar o Plan complementario do ano 2006 no que se inclúen as obras que a
continuación se indican:

48



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000012

Denominación da obra Presuposto
Pavimentación do Camiño de Punxeiro ( Magalofes) 42.377,19

TOTAIS 42.377,19

Cuarto.- Comprometerse  á tramitación dos expedientes de exporpiación forzosa co obxecto de
obte-la total disponibilidade dos terreos para a execución das obras anteriormente referidas, e
comprometerse, asi mesmo a obter tódalas autorizacións administrativas que legalmente sexan
necesarias.

Quinto.- Declarar que no orzamento municipal do 2006 existe crédito para facer frente a achega
municipal das obras incluídas na anualidade 2006.

Sexto.- Solicitar á Excma Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da
contratación  e  execución  das  obras  incluídas  no plan,  que  se entenderá aceptada  si  ésta
prodúcese efectivamente.

Setímo.-  Facultar  expresamente  o  Sr.  Alcalde-Presidente  para  todo  o  relacionado  coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente

Oitavo.- Remitir certificación do presente acordo á Excma. Deputación Provincial da Coruña.”

Non producíndose debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a Moción
anteriormente transcrita, a cal é aprobada por unanimidade.

8º.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido,
manifesta que quere reiterar unha vez mais as mesmas preguntas e os mesmos rogos que lle
dirixiu ao poñente de urbanismo e ao Sr. Alcalde xa dende o mes de agosto e setembro; que en
concreto no mes de agosto, sobre as preguntas de dous edificios que estanse a facer sen
licenza  nese  momento,  se  lle  contestou por  parte  do poñente  de urbanismo de que nese
momento non podía contestar, o que lle parece lóxico, pero que se lle respostaría por escrito;
que  no  mes  de  setembro  se  volve  a  dicir  na  comisión  por  unha  parte  un  edificio  xa  ten
entregado todo e que o ía dar no vindeiro pleno pero chegados a este pleno non hai nada por
escrito, que lles interesa o rigor e a seriedade, que eles non piden a documentación ou que se
lles resposte nun pleno dun día para outro, pero si un mínimo de rigor e seriedade, xa que non
é normal que se denuncie aquí unhas obras que estanse a facer sen licenza, que sigan para
adiante  e que despois  de dous meses aínda non teñan esa documentación  a  pesares  do
compromiso que había  de presentala,  por  tanto di  que quere  elevar  a súa queixa  tanto á
Alcaldía como ao voceiro neste caso de urbanismo polo tema que está denunciando e que está
recollido  nas dúas actas,  tanto na de Agosto coma na de Setembro e polo tanto volven a
reiterar a mesma posición.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Goti Ramil quen, unha vez concedido manifesta
que queren facerse eco de novo dunha serie de peticións que fixo a Asociación de Veciños de
Perlio no seu día que é por exemplo que se prometeu unha farola na parte de atrás do colexio
Jorge Juan, o poste do medio entre Rúa Baixa e Rúa do Medio, foi pedido polo presidente da
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Asociación de Veciños á Concelleira de Servicios, se lle respostou o 29 de novembro do ano
pasado que se pasaba a informe do electricista municipal pero a día de hoxe este punto de luz
non foi colocado. Continúa dicindo que tamén hai un rogo por parte da Asociación de Veciños
de Perlio, que os domingos de mercadillo que son dende hai moitos anos o segundo e cuarto
domingo de mes, haber si se poden habilitar unhas sinais que reflictan que entre as 8 da maña
e as 3 da tarde non se debe aparcar nas rúas do entorno como son: Río Cádavo, Avda. Antonia
Montero, Rúa da Paz, Ameneiral e o Camiño Real. Continúa dicindo que en Perlio, onde estase
a  facer  a  obra  de  Servando  Souto  no  Camiño  Real,  na  súa  totalidade  este  camiño  está
practicamente intransitable, que non estaría de máis que se emendara e se non é competencia
do  Concello  pois  que o  contratista  proceda a  facer  ese  camiño transitable,  que tamén lle
gustaría  lembrar  que  pola  Rúa  do  Cádavo  pasan  os  autobuses,  tanto  de  Iasa  como  da
Cooperativa Vieiro, e fan o percorrido por detrás e pensan que a tonelaxe habería que limitala
porque por debaixo está o río e non saben se algún día pode haber algún desgusto.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. García Bermúdez quen, unha vez concedido manifesta
que pola súa parte quere preguntar en que situación están as obras da piscina e cando vai ser
a apertura do próximo curso.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sánmartín quen, unha vez concedido di que
ten razón o concelleiro do Partido Socialista, que se pediu esa documentación xa no mes de
agosto e por vacacións e algunhas cousas non se entregou pero pensa que na semana que
ven se lle pode entregar toda; di que efectivamente a unha das obras faltáballe algunha cousa,
que parécelle que está todo entregado e para a semana que ven seguramente que llo pode
entregar. Continúa o Sr. Pico Sanmartín dicindo que en canto á obra do camiño Real estase
pendente por parte do contratista de que Fenosa lle retire o poste para aglomerar aquelo, que
todos sabeis como fai Fenosa, que incluso dende o Concello estase premendo para que retire
o poste, e o compromiso, se é que é así,  que teñen por parte de Fenosa é que en quince días
está retirado, non teñen outro compromiso.

Seguidamente  pide o uso da palabra a Sra.  Martínez González quen,  unha vez concedido
manifesta que quere contestar á Sra. Goti Ramil sobre uns puntos que trae dun escrito da
Asociación de Veciños de Perlio que xa pasou por comisión e ten perfectamente coñecemento
destes  escritos,  di  que de tódolos  xeitos  quere  dicirlle  que a farola  da travesa detrás  dos
colexios, que hai un carreiro, non é nunha rúa, é nun carreiro, que foi a velo, que o punto de luz
vaise a poñer a pesares de ser un carreiro porque pasan moitos nenos da escola por alí, non é
un camiño público,  que foi  a  velo  co  encargado e se vai  poñer  e  que xa  se contestou á
Asociación de Veciños. A Sra. Goti Ramil intervén e di que ela dixo rúa pero non quixo dicir que
fora unha rúa real, pero é unha vía de acceso por onde os pequenos acceden ao colexio e
ademais é un compromiso que a presidenta da Comisión de Servicios asumiu o 29 de outubro
do ano pasado coa Asociación de Veciños de Perlio, que pide desculpas, que dálle a categoría
de  camiño  pero  que  é  moi  transitado  polos  nenos.  A  Sra.  Martínez  González  di  que  o
encargado ten orde de colocar ese punto de luz e en canto poidan o poñerán, xa hai un poste
alí e colocarase o punto de luz en canto poidan. 

A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  González  Tomé  quen,  unha  vez  concedido
manifesta que con respecto á pregunta do Sr. García Bermúdez non sabe a qué obras se refire,
se ás de climatización ou as que se van facer no tellado. O Sr. García Bermúdez intervén e di
que se refire ás de climatización que son as obras que se tiñan aprobado para facer no verán.
O Sr.  González  Tomé continúa dicindo  que as obras de climatización están practicamente

50



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000012

rematadas, agora o problema que hai, é o do tellado por culpa do temporal que veu aí atrás
que levantou practicamente todo o tellado e está unha empresa valorando que é o que se pode
facer para urxentemente poder abrir a piscina, que a verdade é que agora mesmo non pode
dicir cando se vai abrir a piscina, se vai ser dentro de quince días, que non é probable que se
abra dentro de quince días, ou a finais de mes, a verdade que non o sabe dicir, pero de tódolos
xeitos para o día once hai comisión de cultura e supón que xa levará avanzado algo sobre as
obras, como están, e inclusive, a obra do tellado xa a previsión para abrir as escolas.

De seguido pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta que
no pleno anterior se quedou en que se lles ía contestar por escrito a algunhas preguntas, e
quere que conste en acta que non obra no seu poder a contestación e reitera que cando fan as
preguntas queren que se lles conteste. Continúa dicindo que queren que se lles diga cando
saíu do taller a motobomba de Fene e que actividades realizou, que seguen esperando por
esta contestación que tamén fixeron en anteriores plenos. Continúa dicindo que hoxe se lles
entregou un escrito remitido pola Xunta de Galicia, de Obras Públicas e Transportes, asinada
polo director xeral  de Transportes onde se lles di  que o día 21 de febreiro tivo lugar unha
reunión entre o Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia e Renfe pola modernización da rede
ferroviaria interior de Galicia e que en dita reunión se solicitou a inclusión dentro do seu ámbito
a conexión de Tarrio coa Avda. Marqués de Figueroa, nada que ver co que lles dixo no seu día
o Sr.  Alcalde,  que había sido incluída pola Xunta como unha obra prioritaria a negociar en
Madrid  con  Fomento,  pero  como  lles  consta  que  se  mantiveron  reunións  con  distintos
organismos e co propio director xeral de Transportes, lles gustaría que se lles informara como
está nestes momentos o proxecto de conexión de Tarrio coa Avda. Marqués de Figueroa.

Continua a Sra. Blanco Pico a súa intervención,  e di que diante da aparición na prensa dunha
queixa do P.P. polo gasto realizado polo Concello en concepto de camisetas para o día do
deporte na rúa de 6.482,14 euros, o concelleiro responsable resposta que son os gastos xerais
da organización do acto; que cando acreditaron o gasto se lles dixo que se trataba dun erro de
facturas, e cre que non se pode permitir este tipo de erros, por ningunha das partes, e por este
motivo queren que se lles aclare mediante copia da factura cal é o gasto real producido pola
compra das camisas para o día do deporte na rúa. Continúa dicindo que con motivo da obra
que estase a realizar na rúa dos Muíños cruce coa rúa Doutor Malvar quere advertir que estase
a ocultar unha sinal de STOP que está no cruce e entenden que é unha sinal o suficientemente
importante como  para que está á vista. Indica que chegaron a elas uns rumores de que estase
acondicionando o edificio de correos para que se instale alí a empresa de recadación e queren
saber que teñen de certo todos estes rumores.

O Sr. Alcalde intervén e dir que non se lles vai contestar nada, que se lle contestará por escrito.
A Sra. Fornos Corral  pregunta se aquí hai que ter categoría para que se conteste ou non,
porque a uns se lles contesta e, a outros non, que levan catro ou cinco plenos e están nas
mesmas e lle gustaría saber por qué motivo non se contesta ás preguntas que formulan elas. O
Sr. Alcalde dille que se contestará por escrito. Intervén a Sra. Blanco Pico e pide que conste en
acta que non se contestan as preguntas nin no pleno que se formulan, nin no seguinte, e que
por conseguinte enviarán un escrito ao Valedor do Pobo. O Sr. Alcalde dille á Sra. Blanco Pico
que faga o que queira.

A  continuación  pide  o  uso da palabra  o  Sr.  Sánchez  Martínez  quen,  unha  vez  concedido
manifesta que unha das preguntas que quería formular xa está contestada, que era sobre o
tellado da piscina, e as outras son dous rogos; o primeiro é que agora que estase rematando as
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beirarrúas das casas sindicais e o cambio de tuberías de auga, que sería conveniente agora tal
e como está a rúa  que se amañara se é posible ou o máis pronto posible, pois está nunha
proximidade de dous colexios, público e privado, e por esa rúa están pasando continuamente
nais cos nenos e no momento que empece a chover como estes días, aquelo parece unha
piscina e como pasen os coches irán para casa como se se ducharan. Continúa o Sr. Sánchez
Martínez e di que o outro rogo é que en Tarrio faría falla que os técnicos municipais deran unha
volta por aí pois hai moitas baldosas levantadas no que é a beirarrúa onde pasa moitísima
xente e pode haber caídas ou algunha rotura de pernas.

Pide o uso da palabra de seguido o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido manifesta
que a rúa á que se refire o Sr. Sánchez Martínez supón que é a do Perla, e que esa rúa dende
Marqués de Figueroa ata o río xa está para aglomerar no proxecto da tubería, e agora queren
chegar a un acordo coa empresa que está facendo esas obras da auga, para que aglomere
polo menos ata o cruce do colexio pois é unha rúa que ten moito acceso. Continúa dicindo que
en canto a Tarrio que non hai problema, que se mirará e se repararán as baldosas, que non hai
ningún problema.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás dezaoito horas
e cincuenta e cinco  minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a presente
acta, do que eu, secretaria, dou fe.

           Vº e prace,   A secretaria,
     Alcalde-presidente

Asdo. Xosé Mª Rivera Arnoso.                                              Asdo.: Pilar Mª Pastor Novo.
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