
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PL ENO EN DATA  
5 DE NOVEMBRO  DE 2009.-

Presidente:

Sr. Alcalde-Presidente 
D. Iván Puentes Rivera.

Asistentes :

Dª Rocío Rey Sampayo.
Dª Mª del Carmen Silvar Canosa.
Dª Amalia García Balado. 
D. Manuel Ángel Rodríguez Carballeira. 
D. José Antonio López Rodríguez. 
D. Juan Manuel Lourido González. 
Dª Rita María Couto Seijido( se ausenta 
da sesión no momento que se expresa 
na presente acta). 
D. Manuel Polo Gundín.
Dª Inés Roca Requeijo.
D.  Manuel  Vicente  Pico  Sanmartín 
(auséntase da sesión no momento que 
se expresa na presente acta).
D.  Edgar  Antonio  Vigo  López 
(incorpórase á sesión no momento que 
se expresa na presente acta).
D. Gumersindo Pedro Galego Feal.
Dª Rocío Aurora Bértoa Puente.
D. Juan José Franco Casal.
Dª  Mª  del  Pilar  Fornos  Corral 
(auséntase da sesión no momento que 
se expresa na presente acta). 
D. Manuel Sánchez Martínez.

Interventora:

Dª Marta Roca Naveira

Secretaria:

Dª Pilar María Pastor Novo.
 

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello 
de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito horas e dez 
minutos do día cinco de novembro de dous mil nove, 
reúnese,  en  primeira  convocatoria,  o  Pleno  do 
Concello  ao  obxecto  de  celebrar  sesión  ordinaria, 
baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Iván 
Puentes  Rivera,  e  coa  asistencia  dos/as  Sres/as 
Concelleiros/as  Dª  Rocío  Rey  Sampayo,  Dª  Mª  del 
Carmen Silvar Canosa, Dª Amalia García Balado, Don 
Manuel  Ángel  Rodríguez  Carballeira,  Don  José 
Antonio López Rodríguez,  Don Juan Manuel Lourido 
González,  Dª  Rita  María  Couto  Seijido(  quen  se 
ausenta  da sesión  no  momento  que se  expresa na 
presente  acta),  Don  Manuel  Polo  Gundín,  Dª  Inés 
Roca  Requeijo,  Don  Manuel  Vicente  Pico 
Sanmartín(  quen se ausenta da sesión no momento 
que se expresa na presente acta),  Don Edgar Antonio 
Vigo López (quen se incorpora á sesión no momento 
que se expresa na presente acta),  Don Gumersindo 
Pedro Galego Feal, Dª Rocío Aurora Bértoa Puente , 
Don Juan José Franco Casal, Dona Mªdel Pilar Fornos 
Corral (quen se ausenta da sesión no momento que se 
expresa  na  presente  acta)  e  Don  Manuel  Sánchez 
Martínez.

Asiste á sesión a Interventora municipal, Dona Marta 
Roca Naveira, e actúa como Secretaria Dª Pilar María 
Pastor Novo, Secretaria xeral 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.

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO II PLAN DE IGUALDADE DO CONCELLO DE 
FENE.
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Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Dinamización Social, 
Benestar  e  Igualdade  adoptado  en  sesión  extraordinaria  celebrada  en  data  2  de 
novembro de 2009 que, transcrito di:

“1º.-  APROBACIÓN SE  PROCEDE DO SEGUNDO PLAN  DE IGU ALDADE  DO 
CONCELLO DE FENE.
Seguidamente dase conta do II Plan de Igualdade  de Oportunidades entre Homes e 
Mulleres do Concello de Fene, así como da proposta  para a aprobación do mesmo 
obrantes no expediente.

Non  producíndose  intervencións  e  sometido  pola  Presidencia  o  asunto  a  votación 
ordinaria,  a  Comisión  Informativa  de  Dinamización  Social,  Benestar  e  Igualdade 
acorda por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión ditaminar 
favorablemente o asunto e proponer ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo:

-  Aprobar  o  II   Plan de Igualdade  de  Oportunidades entre Mulleres  e Homes do 
Concello de Fene.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Galego  Feal quen, una vez concedido, 
manifesta  que o seu grupo está de acordo coa proposta, se ben a cousa debería ter 
ido máis alá e aprobarse un programa de actuación.

Non producíndose máis intervencións, pola Presidencia sométese a votación ordinaria 
o ditame da Comisión Informativa de Dinamización Social, Benestar e Igualdade de 
data   2  de  novembro  de  2009,  sendo  aprobado  por  unanimidade  dos/as  Sres/as 
Concelleiros/as presentes.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 
de Dinamización Social, Benestar e Igualdade de data  2 de novembro de 2009 , que 
devén en acordó nos termos anteriormente transcritos.

2.  DESIGNACIÓN  DE  REPRESENTANTES  DO  CONCELLO  EN  DIS TINTOS 
ÓRGANOS/ORGANISMOS.
  
A continuación dáse conta do ditame  da Comisión Informativa de Organización  e 
Seguridade adoptado en sesión extraordinaria celebrada en data 2 de novembro de 
2009 que, transcrito di:

“1º. - NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO CONCELLO EN DISTINTOS 
ÓRGANOS.
Seguidamente dase conta da proposta relativa ao asunto epigrafiado, que transcrita di:
“

PROPOSTA DE NOVOS REPRESENTES DO CONCELLO DE FENE N OS 
ORGANISMOS NOS QUE ESTE PARTICIPA

• Mancomunidade de Municipios da Ría de Ferrol
Tiular: Don Iván Puentes Rivera
Suplente: Don José Antonio López Rodríguez
• Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao
Titular: Don Iván Puentes Rivera
Suplente: Don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira
• Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benesta r
Titulares: Dona Rocío Rey Sampayo
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Dona María Carmen Silvar Canosa
Suplente: Don Iván Puentes Rivera
• Fondo Galego de Cooperación
Titular: Dona Rocío Rey Sampayo
Suplente: Dona María Carmen Silvar Canosa

• Consello de Caixa Galicia
Titular: Don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira
Suplente: Don Iván Puentes Rivera
• Consorcio do Camiño Inglés
Titular: Dona María Carmen Silvar Canosa
Suplente: Don Iván Puentes Rivera
• Grupo de Acción Local Costa Noroeste
Titular: Don Iván Puentes Rivera
Suplente: Don José Antonio López Rodríguez
• Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro”
Titular: Don Iván Puentes Rivera
Suplente: Don José Antonio López Rodríguez

PROPOSTA DE NOVOS REPRESENTES MUNICIPAIS NOS CONSEL LOS 
ESCOLARES DOS CENTROS DE ENSINO PÚBLICO

• C.E.I.P. de Centieiras
Don José Antonio López Rodríguez
• C.E.I.P. O Ramo
Don Edgar Antonio Vigo López
• C.E.I.P. Os Casais
Don Juan José Franco Casal
• C.E.I.P. de Sillobre
Don Juan Manuel Lourido González
• C.P.I. A Xunqueira
Don Manuel Sánchez Martínez
• I.E.S. de Fene
Dona Carmen Silvar Canosa
• C.I.F.P. de Fene
Dona Rocío Rey Sampayo

PROPOSTA DE NOVOS REPRESENTES DO CONCELLO NA MESA D E 
NEGOCIACIÓN E NA COMISIÓN NEGOCIADORA

• PSdeG-PSOE
Titulares: Don Juan Manuel Lourido González

Dona María Carmen Silvar Canosa
Dona Amalia García Balado

Suplente: Don José Antonio López Rodríguez
• BNG
Titulares: Don Manuel Polo Gundín

Don Manuel Pico Sanmartín
Suplente: Dona Inés Roca Requeijo
• PP
Titular: Dona Rocío Aurora Bértoa Puente
Suplente: Don Gumersindo Pedro Galego Feal
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• Grupo Mixto
Titular: Don Manuel Sánchez Martínez

PROPOSTA DE NOVOS REPRESENTES DO CONCELLO NO COMITÉ  DE 
SEGURIDADE E SAÚDE

• PSdeG-PSOE
Titulares: Don Juan Manuel Lourido González
Suplente: Dona María Carmen Silvar Canosa
• BNG
Titulares: Dona Inés Roca Requeijo
Suplente: Don Edgar Antonio Vigo López
• PP
Titular: Don Gumersindo Pedro Galego Feal
Suplente: Dona Rocío Aurora Bértoa Puente
• Grupo Mixto
Titular: Don Manuel Sánchez Martínez

Non  producíndose  intervencións  e  sometido  o  asunto  pola  Presidencia  a  votación 
ordinaria,  a  Comisión  Informativa  de  Organización  e  Seguridade  acorda  ditaminar 
favorablemente  a  proposta  que  devén  en  ditame  nos  termos  anteriormente 
transcritos.”

Non producíndose intervencións,  pola Presidencia sométese a votación  ordinaria  o 
ditame da Comisión Informativa de Organización e Seguridade de data 2 de novembro 
de 2009, sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 
de Organización e Seguridade de data 2 de novembro de 2009 , que devén en acordo 
nos termos anteriormente transcritos. 

(Incorpórase á sesión o Concelleiro Don Edgar Antonio Vigo López)

3.- DETERMINACIÓN DE CARGO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA .

Seguidamente  dáse  conta  do  ditame  da  Comisión  Informativa  de  Facenda  e 
Promoción  Económica  adoptado  en  sesión  extraordinaria  celebrada  en  data  2  de 
novembro de 2009 que, transcrito di:

“1º.- DETERMINACIÓN DE CARGO CON DEDICACIÓN EXCLUSI VA.
Seguidamente dase conta da proposta da Alcaldía de data 28 de oputubro de 2009 
que, transcrita di:

“PROPOSTA

Visto  o disposto no artigo 75.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime  local,   segundo  o  cal  os  membros  da  Corporacións  locais  percibirán 
retribucións polo exercicio  dos seus cargos cando os  desempeñen con dedicación 
exclusiva, en cuxo caso serán dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, 
asumindo as Corporacións os pagos das cotas empresariais que corresponda, salvo o 
disposto no artigo 74 da referida Lei.

PROPÓNSE  AO  PLENO  DA  CORPORACIÓN  A  ADOPCIÓN  DO  SEGU INTE 
ACORDO
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Primeiro.-  Aprobar  a  dedicación  exclusiva,  en  réxime  de  xornada  completa,  do 
seguinte cargo da Corporación, coas retribucións que se indican e a correspondente 
alta na Seguridade Social con efectos do 6 de novembro de 2009:

 Cargo Retribución  bruta  anual 
(14 pagas)

Concelleira  delegada  da Área  de  Dinamización  Social, 
Benestar e Igualdade, Dª Mª del Carmen Silvar Canosa

28.711,09 €

Segundo.-  A contía das retribucións fixadas  no apartado anterior será  revisada para 
cada exercicio presupostario con efectos do 1 de xaneiro na forma que establezan as 
bases de execución do presuposto  da Corporación para dito exercicio.

Terceiro-  Proceder á publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, 
aos efectos do disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril.

Fene, 28 de outubro de 2009.
O ALCALDE

Asdo:Iván Puentes Rivera.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, una vez concedido, 
manifesta que se ben están de acordo coa proposta, esperan que antes de facerse 
efectivo  o  acordo,  se faga efectivo  o acordado polo  Pleno do Concello  verbo dos 
cargos de confianza.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Franco Casal quen, una vez concedido, 
manifesta que  van  a votar  a favor  desta dedicación  pero que tamén teñen que 
cesarse aos cargos de confianza.

Rematado o  debate  e sometido  pola  Presidencia o asunto a votación  ordinaria,  a 
Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica acorda por unanimidade 
dos/as  Sres/as  Concelleiros/as  asistentes  á  sesión  ditaminar  favorablemente  a 
proposta da Alcaldía de data 28 de outubro de 2009, que devén en ditame nos termos 
anteriormente transcritos.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, una vez concedido, 
manifesta que  queren coñecer se o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na 
pasada sesión plenaria, relativo aos cargos de libre designación se vai facer efectivo, 
xa  que entenden que o   acordo que se  somete a  consideración nesta  sesión  vai 
condicionado  a  que  se  execute  o  outro;  di  que o  BNG non  ten  inconveniente  en 
aceptar a proposta sempre que se cumpra o acordo anterior.

A continuación  intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que por suposto que 
entende que neste Pleno existe una maioría que adoptou o acordo na pasada sesión 
plenaria e que van a executar e acatar ese acordo cuns aspectos dos que se falou cos 
voceiros. Continúa o Sr. Alcalde a súa intervención dicindo que existe o compromiso 
de executar o devandito acordo plenario.

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, una vez concedido,  di 
que  como non viron nas resolucións da Alcaldía que ese acordo se executou o que 
solicitan  é  que non  se  execute  esta  proposta  ata  tanto  non  se  execute  o  acordo 
anterior.
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Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal que, una vez concedido, manifesta 
que van manter o voto da Comisión Informativa,  xa que en canto ao outro asunto 
falouse dun lapso de tempo; di que eles consideran que este é un acordo autónomo.

A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Sánchez  Martínez  quen,  unha  vez 
concedido, manifesta que  vai votar a favor.
 
Rematado  o  debate,  pola  Presidencia  sométese a  votación  ordinaria  o  ditame da 
Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 2 de novembro de 
2009, sendo aprobado por unanimidade.”

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 
de Facenda e Promoción Económica de data 2 de novembro de 2009, que devén en 
acordo nos termos anteriormente transcritos.

4.  MODIFICACIÓN  DO  IMPORTE  GLOBAL  DO  COMPLEMENTO  DE  
PRODUCTIVIDADE.

Seguidamente  dáse  conta  do  ditame  da  Comisión  Informativa  de   Facenda  e 
Promoción  Económica  adoptado  en  sesión  extraordinaria  celebrada  en  data  2  de 
novembro de 2009 que, transcrito di:

“2º.-  MODIFICACIÓN  DO  IMPORTE  GLOBAL  DO  COMPLEMENTO  DE 
PRODUCTIVIDADE.
 A continuación dase conta da proposta da Alcaldía de data  27 de outubro de 2009 
que, transcrita di:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Asunto: Modificación do importe global do complemen to de productividade.

Dacordo  ca  contabilidade  das  nóminas  do  persoal,  o  nivel  de  execución  do 
complemento de productividade  é elevado  respecto das previsións  dos créditos 
iniciales resultando insuficiente para a liquidación do complemento de productividade 
polos desempeños accidentais dos postos de traballo de Secretaría e TEsourería do 
personal funcionario que nesta data figuran  pendentes de pagamento.

Por outra parte, considérase que o citado incremento debe ser compensado cunha 
minoración  do  crédito  da  partida  451/120.00  (Promoción  e  difusión  da  cultura. 
Retribucións básicas)  que arroxa un saldo disponible de 8.460,45  € tal e como se 
informa  pola Intervención municipal.

En conclusión, as previsións da evolución de tales conceptos retributivos ata fin de 
exercicio son as seguintes:

Considérase insuficiente o saldo de determinadas partidas de productividade, sendo 
necesario o seu aumento, en base  ás razóns expostas anteriormente. Por outra parte, 
o crédito da partida 451/120.00 estímase reducible sen perturbación do  respectivo 
servicio na medida en que  neste momento atópanse en comisión de servizos a praza 
de xestor de actividades culturais.

As partidas de productividade nas que se operaría a  modificación serían as seguintes:

PARTIDA IMPORTE  (€)
121/150.00 5.520,00  
611/150.00 1.600,00
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TOTAL 7.120,00

Tendo  en  conta  as  competencias  do  Pleno  para  a  fixación  do  importe  global  do 
complemento de productividade, dacordo co artigo 22.1 i) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
e  as  competencias  da Alcaldía  para  a  súa distribución,  según o  artigo 21.1.g)  do 
mesmo texto legal,

Esta Alcaldía PROPÓN ó Pleno, previo dictame da Comisión de Facenda, :

- O  incremento  do  importe  global  do  importe  da  productividade  nun  importe  de 
7.120,00  euros,  resultando  a  consignación  orzamentaria  total   de  168.812,09 
euros.

- A reducción do importe global  do crédito das partidas 451/120.00 en  7.120,00 
euros.

Para  levar  a  cabo  tales  axustes  no  Orzamento  do  exercicio  2008,  prorrogado 
realizarase a correspondente transferencia de crédito por Decreto de Alcaldía, en base 
á competencia deste órgano para a distribución da contía global aprobada por Pleno, 
de tales conceptos e para a aprobación de transferencias de crédito cando as partidas 
minoradas e incrementadas correspondan a gastos de persoal.

Fene, a 27 de outubro de 2009.
O ALCALDE.
ASDO.-  Iván Puentes Rivera”.

Non producíndose intervencións,  e sometido  pola Presidencia o asunto a votación 
ordinaria,  a  Comisión Informativa  de Facenda e Promoción Económica acorda por 
unanimidade  dos/as  Sres/as  Concelleiros/as  asistentes  á  sesión  ditaminar 
favorablemente a proposta da Alcaldía de data  27 de outubro de 2009 que devén den 
ditame nos termos anteriormente transcritos.”

Non producíndose debate, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o ditame da 
Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 2 de novembro de 
2009, sendo aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 
de Facenda e Promoción Económica de data 2 de novembro de 2009, que devén en 
acordo nos termos anteriormente transcritos.

5.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  PARTIDO  POPULAR  RE LATIVA  AO 
ORNATO FLORAL NA MEDIANA DE AS PÍAS.

A continuación dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Desenvolvemento 
Territorial adoptado en sesión ordinaria celebrada en data 30 de outubro de 2009 que, 
transcrito di:

“7º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR,  RELATIVA AO 
ORNATO FLORAL DA MEDIANA DE AS PÍAS.

Seguidamente dáse conta da moción do grupo municipal do Partido popular de Fene, 
relativa ao asunto epigrafiado de data 16 de outubro de 2009 (entrada 20.10.09, núm. 
Rexistro 12875) que, transcrita di:
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“Sr. Alcalde do Concello de Fene, GUMERSINDO GALEGO FEAL como portavoz do 
Grupo  Municipal  do  Partido  Popular  de  Fene  e  en  nome  do  seu  grupo,  de 
conformidade co  establecido  na  lexislación  vixente  presenta a  seguiente  MOCION 
para  o  seu  debate  e  aprobación  polo  Pleno  do  Concello  seguindo  os  tramites 
ordinarios de debate e aprobación previa na Comisión correspondiente

ANTECEDETES:

Que vense constatando desde fai case dous anos entre moitos veciños os seguintes 
FEITOS que dende o PP de Fene se comparten:

1º) Que o actual sistema de embelecemento da mediana situada na Avenida de As 
Pías en Fene presenta un exaxerado custe económico, de persoal , molestias e de 
risco que non parece en modo algún xustificado.

-  Un  elevado  custe  económico pois  obriga  a mercar  pranta  de tempada e  utilizar 
medios persoais e materiais do Concello durante moitos días do ano.

- Un elevado custe persoal pois provoca que moitos funcionarios e persoal laboral do 
concello se adiquen a esas tarefas deixando outras moitas de facer que, a xuicio de 
este Grupo Municipal, son moito mais prioritarias.

-  Un  elevado  custe  de  molestias porque  son  moitos  os  días  que  por  mor  das 
interminables  labores  de  manteñemento  da  mediana  os  automovilistas  teñen  que 
adaptarse a unha soa via por sentido.

- E tamén un elevado  custe de risco pois obriga aos empregados municipais de ese 
servizo a poñer en xogo a sua vida xa que os vehículos pasan a gran velocidade e 
poden  non  detectar  a  uns  traballadores  que  están  traballando  en  plena  calzada 
agachados e de forma que é difícil detectalos por moita senalización que se coloque.

2º) A situación vense a poñer mais praradoxica cando estamos nun contexto de crise 
profunda en España e de abultada deuda do noso concello que fai ter que mirar con 
lupa todo gato  superfluo  pois  si  xa  é moi  difícil  de  xustificar  un  despilfarro nunha 
Administración  publica  moito  mais  nun  contexto  de  tanta  precariedade  económica 
como a actual.

3º) A actuación da concellería é moi pintoresca cando precisamente moitas zoas de 
Fene deixan de adecentarse ou simplemente non se fan practicables para o mero 
paso ou para evitar incendios por falta de medios e persoal.

4º)  Compre  ademais  sinalar  que  noutros  concellos  veciños  de  mais  capacidade 
económica e con moito maior  número de recursos humanos o manteñemento das 
suas medianas e zoas verdes non se fai con tanta xenerosidade de medios como se 
fai aquí.

CONTIDO:

É por iso que mediante esta moción solicitamos do Pleno se tomen os seguintes

ACORDOS:

1º.- Que no momento en que as froles actuales deban ser repostas cambie o actual 
ornato floral da mediana de As Pías de Fene por out ro que non inclua prantas de 
tempada,  encargando  o  xardiñeiro  municipal  o  correspondente  informe  no  que 
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recomende  a  especialidade  concreta  de  planta  perenne  a  utilizar  segundo  o  seu 
criterio profesional e, dentro de este, a que supoña o menor coste inicial  posible e 
número de horas a invertir no seu coidado e mantemento.

2º.-  Que  cando  se  fagan  labores  de  manteñemento  se  tomen  toda  as  medias 
necesarias para evitar poñer en perigo aos traballa dores municipais, solicitando 
da policía local o correspondente informe sobre a s eñalización mais adecuada..

3º.-  Que se informe a  Comisión correspondente  do tipo de planta  ornamenta l 
permanente  ca  que  se  vai  replantar  a  mediana,  acheg ando  o  informe  do 
xardiñeiro municipal y da policía local.

Fene a 16 de Octubre de 2009”

Aberto a quenda de intervencións (…./….)

Rematadas as intervencións, pola Presidencia sométese o asunto a votación ordinaria, 
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Cinco (5), (dos Sres/as Roca Requeijo, pico Sanmartín, Galego Feal, 
Fornos Corral e Sánchez Martínez).

Votos en contra: tres(3),(dos Sres/a López Rodríguez, Rodríguez Carballeira e García 
Balado).

Abstencións: Ningunha

Á  vista  do  resultado  da  votación  declárase  ditaminada  favorablemente  a  moción 
anteriormente transcrita.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr.  Galego Feal quen, unha vez concedido di 
que en relación a este tema considera que se deben tomar medidas neste asunto, primeiro 
porque o gasto que se está a facer é excesivo, segundo por considerar que se está a pór en 
risco a integridade física dos traballadores do Concello sen ter falta,  e terceiro para que 
como se di na Moción, previo informe do xardineiro municipal se proceda á replantación no 
seu momento e cando proceda, das especies perennes cara a evitar o seu mantemento 
continuado e evitar riscos.

Deseguido  pide o uso da palabra a Sra.  García Balado quen, unha vez concedido 
manifesta que, aínda que xa se dixo en Comisión, os traballadores non corren ningún 
risco;  que  os  traballos  se  fan  coa  autorización  e  nas  condicións  sinaladas  pola 
Demarcación  de  estradas;  que  se  corta  un  carril  de  cada  lado  da  estrada,  coa 
sinalización correspondente e tendo en conta que os vehículos a esa altura non poden 
ir  a  máis  velocidade  de cincuenta  quilómetros  por  hora,   non existe ningún risco. 
Continúa dicindo que en canto á plantación, faise dúas veces, todo o máis, ao ano, e 
que durante o presente ano é o primeiro mantemento que se fai; di que en canto ao 
gasto, sen prexuízo de o pasar por escrito, non chegou a mil cincocentos euros; que si 
se quere ter lucida a mediana debe ter un mantemento que é de quince días ao ano 
coa seguridade que xa se dixo.

Seguidamente pido o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, di 
que entenden a proposta como construtiva, pois se pretende aforrar, en certa medida, 
cartos dos contribuíntes feneses e velar pola seguridade dos traballadores; que fíxose 
durante certo tempo un esforzo moi grande nese espazo, que carece de substrato 
para ter unha vexetación mínima aceptable durante todo o ano, e ademais non é unha 
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zona de paseo nin de estar da xente. Continúa o Sr. Polo Gundín dicindo que se 
destinen recursos máis perennes para aquí é bastante razoable; que debería de ser o 
Ministerio de Fomento o que estudase a adopción doutras medidas coma pode ser a 
limitación do cruce de peóns nesa zona, instalar algún tipo de paso de peóns, etc; que 
en todo caso lle corresponde ao Ministerio de Fomento e non ao Concello facer esa 
obra; que o que podería facer o Concello é avaliar esta necesidade e proporlla, facer 
proposta de cómo queren esa rúa ou avenida central  do Concello;  que hai moitas 
zonas verdes, moitos parques do Concello, que son de esparcimento público e que 
realmente pisa a xente  porque é  o espazo libre que ten  e  que teñen un coidado 
bastante peor e con menos frecuencia de substitución de plantas que debería ser máis 
prioritario.

A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Sánchez  Martínez  quen,  unha  vez 
concedido di que este tema foi bastante debatido na Comisión e que vai votar a favor; 
que a proposta, en liñas xerais, parécelle correcta; que o feito de substituír as plantas 
de tempada por  perennes terá un mantemento  moito menor;  que se  consulte  cos 
técnicos,  neste  caso  o  xardineiro,  verbo  das  plantas  a  instalar;  que  en  canto  á 
seguridade, aínda que é certo que os coches deben circular a cincuenta quilómetros 
hora,  tamén saben que ás  veces  non se  respectan;  que,  en  síntese,  considera  a 
moción positiva polo que vai votar a favor.

O Sr.  Alcalde-Presidente  intervén  e  manifesta  que o grupo socialista  vai  votar  en 
contra da moción por varios motivos, pero principalmente porque ,tal e como dicía a 
Sra. García Balado, a vida dos traballadores non cre que se poña en risco, desde o 
momento de que todos os traballos que se fan alí se lle pide permiso a Fomento para 
reducir a un carril cada un dos sentidos das Pías, polo que se pecha cada un dos 
carriles que están próximos á mediana cunha franxa de seguridade importante e se 
traballa  con total  seguridade; di  que en canto á parte económica,  é certo que nun 
primeiro  momento  se  fixo  unha  labor  de  adecuación  total  desta  mediana  para  a 
substituír polo que había antes, que era basicamente herba e camelias e tamén nas 
isletas do cruce de Fene para sacar o cemento que había e poñer algo de ornato 
vexetal; que unha vez feito isto, a única labor que ten a mediana das Pías é un cambio 
de flor nunha parte moi concreta, que se reduciu ademais xa este ano, unha vez ao 
ano ou dúas como moito; que este ano só se produxo unha soa vez, por exemplo, e 
polo tanto, as flores e plantas, non é que sexan  ningún luxo asiático nin ningunha 
excentridade; que cre que máis ou menos en todos os Concellos se poñen flores e 
plantas e ademais de ter camiños e de ter outro tipo de espazos, se procura que o 
pobo estea esteticamente, minimamente ben e minimamente embelecido, e ese é o 
único sentido das actuacións que se fixeron alí, tanto na avenida das Pías, coma a 
avenida Naturais xunto con Marqués de Figueroa, que son as dúas espiñas dorsais 
que ten  o  casco urbano  de Fene  ,e  pola  mesma razón  que se  gastan  cartos  en 
reurbanizar Marqués de Figueroa ou se gastan en outros tipos de cuestións, tamén 
dentro de esa renovación estética do pobo é poder contribuír con algo tan pequeno 
coma son unhas flores ou unhas plantas.  Que polo tanto considérao algo lóxico e 
normal  votar  en contra desta moción porque non entenden que supoña tampouco 
ningunha hipoteca especial. Que en todo caso, con respecto ás outras zonas verdes 
do Concello e as demais áreas, si se está a traballar nelas, e tal como se informou 
dende a propia Concellería de Medio Ambiente, se está iniciando agora un repaso a 
todas, incluso a aquelas que non están estritamente na zona urbana. Di que todos 
poden ver e poden chegar ao entendemento de que, tanto a avenida das Pías coma 
Naturais,  están mellor  do que estaban e isto non debe ser  un motivo  de especial 
preocupación. Que polo exposto, van votar en contra.

Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal, quen unha vez concedido, di que as 
cousas non son tan bonitas como se poñen, aínda que se lle poñan flores, porque o risco 
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dos traballadores existe sempre; que el mesmo presenciou cando viña de Ferrol como unha 
motocicleta se introducía por dentro dos conos, pero dicir que non existe risco non é certo; 
que verbo do dito de que o mantemento de plantas son mil  cincocentos euros non é 
verdade, porque na propia Comisión falouse que son quince días de traballo, de todos ou 
non sabe de cantos peóns do Concello, que están prestando o seu servizo alí quince días, 
abandonando outros parques que teñen no Concello e aos que non se pode acceder; que 
non cren entón que a cousa sexa tan superflua nin tan anecdótica e que xa dixeron e 
repiten, que incluso, saben que a mediana é unha cuestión de Fomento; que dende o 
Concello non estaría de máis que pechasen a mediana e que habilitasen dous ou tres pasos 
de peóns ao longo da travesía, o que si sería seguridade.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Roca Requeijo que, unha vez concedido, 
di que intervén en resposta ao dito Sra. García Balado verbo de que si querían, lles 
pasaba un informe, xa que ela pediu formalmente na  Comisión un informe valorando 
tanto cuantitativamente coma do persoal que traballou dende que se iniciou o cambio 
da mediana, cando foi subcontratado a unha empresa coma o que se fai actualmente 
con traballadores do Concello; que por suposto que a todos lles gusta ver a mediana 
bonita,  pero o que non cren que sexa necesario é que haxa que plantar flores de 
tempada, que en cada estación haxa que estar a as cambiar, non só polo custe senon 
polo  traballo  que levan e a  seguridade dos traballadores;  di  que por  outra banda, 
cando se  fala  de  priorizar,  pensa que é  máis  importante  ter  os  parques,  xardíns, 
paseos e camiños desbrozados e non que a mediana estea bonita, porque a herba 
chega moitas veces á rodilla.

Seguidamente pido o uso da palabra a Sra. García Balado quen, unha vez concedido, di 
que verbo do presuposto que lle pediu á Sra. Roca Requeijo non ten ningún problema en 
darllo por escrito; que en canto  ao manemento da mediana, tanto se se poñen fores ou 
non, vai ter un mantemento, agás que se lle meta cemento ou toxo, coma tiña antes; 
que en canto aos  parques e  as zonas  verdes,  rise  ela dos  parques  e das zonas 
verdes, porque o ano pasado cansouse de rogarlle á Sra. Roca Requeijo que podara 
certos árbores que entraban as ramas nas casas, e o teñen que estar a facer este ano, 
di que  están a limpar Fene limpando todos os parques e todos os xardíns.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Roca Requeijo que, unha vez concedido, di que 
agora  mesmo  están  a  traballar  tanto  os  traballadores  de  cooperación  coma  do 
Concello xuntos, pero que cando ela era concelleira de servizos, había unha diferencia 
entre os traballadores que estaban para unha cousa e para outra; que coma xa dixo 
sempre, non é partidaria de subcontratar cando os traballos se poden facer co persoal 
do Concello.

Rematado  o  debate,  pola  Presidencia  sométese a  votación  ordinaria  o  ditame da 
Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial de data 30 de outubro de 2009, 
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor:  Dez (10),  (dos Sres/as Polo Gundín,  Couto Seijido, Pico Sanmartín, 
Vigo López, Roca Requeijo, Galego Feal, Bértoa Puente, Fornos Corral , Franco Casal 
e Sánchez Martínez).

Votos en contra: Sete (7), (dos Sres/as Puentes Rivera, López Rodríguez, Rodríguez 
Carballeira, Lourido González, Silvar Canosa , García Balado e Rey Sampayo).

Abstencións: Ningunha.
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Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 
de Desenvolvemento Territorial de data 30 de outubro de 2009, que devén en acordo 
nos termos anteriormente transcritos.

6.  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  RELATIVA  Á  APER TURA  DE 
VARIAS RÚAS.

Deseguido  dáse  conta  do  ditame  da  Comisión  Informativa  de  Desenvolvemento 
Territorial adoptado en sesión ordinaria celebrada en data 30 de outubro de 2009 que, 
transcrito di:

“6º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO  BNG RELATIVA A APERTURAS DE 
DIVERSAS RÚAS .

A continuación dáse conta da moción do grupo municipal  do BNG  de data 22 de 
outubro de 2009 relativa ao asunto epigrafiado (entrada 22.10.09, núm. rexistro 12954) 
que, transcrita di:

Manuel Polo Gundín,  portavoz do GM do BNG no concello de Fene, ao abeiro da 
lexislación vixente presenta a seguinte Moción:

SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO PXOM NO CONCELLO DE FENE

Un dos  eixos  do  actual  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  de  Fene reside  no 
interese por consolidar a centralidade do núcleo urbano Fene- Perlio- San Valentín. 
Nos últimos anos déronse pasos importantes para a criación de núcleo urbano, a 
dotación de servizos e a apertura de arterias de comuniciación. Pero ademais das 
infraestruturas e da alta densidade de poboación, o espazo urbano caracterízase 
tamén pola existencia dunha malla viaria que permita unhas fluídas comunicacións 
en diferentes direccións.

Nese  sentido  o  Concello  de  Fene  conta  con  importantes  posibilidades  de 
Comunicación en diferentes viais pendentes da súa apertura.

Referímonos en concreto a:

- Rúa que une a Avenida do Concello e a Rúa dos Muiños.
- Rúa  que  une  as  Avenidas  do  Tarrío  e  Marqués  de  Figueroa  á  altura  do 

supermercado Eroski.
- Rúa en paralelo á vía do tren e á Avenida Marqués de Figueroa.

Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Fene ACORDA:

1. Instar á concellería de Urbanismo a axilizar as negociacións cos propietarios dos 
terreos afectados pola apertura das seguintes rúas:

- Rúa que une a Avenida do concello e a rúa dos Muiños.
- Rúa  que  une  as  Avenidas  do  Tarrío  e  Marqués  de  Figueroa  á  altura  do 

supermercado Eroski.
- Rúa en paralelo á via do tren e á Avenida Marqués de Figueroa,

O obxectivo debe ser coñecer as súas demandas actuais para lograr a súas apertura.
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2.  Encargar  á  Oficina  Técnica a  realización  dun estudo económico dos custes  da 
apertura dos citados viais, co obxectivo de elaborar unha planificación temporal das 
actuacións.

Fene a 22 de Outubro de 2009
O Portavoz
Asd. Manuel Polo Gundín

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE”.

Aberta a quenda de intervencións(…./….)

Rematadas  as  intervencións  e  sometido   pola  Presidencia  sométese  o  asunto  a 
votación ordinaria, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor:  Cinco (5),(dos Sres/as Roca Requeijo, pico Sanmartín, Galego Feal, 
Fornos Corral e Sánchez Martínez.

Votos en contra: tres(3),(dos Sres/a López Rodríguez, Rodríguez Carballeira e García 
Balado).

Abstencións: Ningunha

Á  vista  do  resultado  da  votación  declárase  ditaminada  favorablemente  a  moción 
anteriormente transcrita.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido di 
que xa que na Comisión propuxeron que dende a Concellería de Urbanismo se axilizaran 
negociacións cos propietarios de terreos afectados pola apertura das seguintes rúas que 
están na zona urbana do Concello; unha rúa moi próxima é a que une a rúa dos Muíños coa 
rúa do Concello, outra a que une Marqués de Figueroa (entre ríos) coa zona de Jorge Juán, 
Eroski, e outra, a rúa que vai paralela á vía do tren tamén na avenida Marqués de Figueroa; 
que toda a zona está sen execución e que aínda que hai un pequeno tramo executado, hai 
todo un tramo dende a antiga escola de Peleteiro, dende a Asociación de Veciños de Perlio 
ata o Regueiro que non existe, máis que na perimetría do Plan de Urbanismo; que a razón é 
unha, o empezar a ter unha valoración dos custes, tanto dos terreos coma dos proxectos 
desas rúas, para planificar a medio prazo o posible desenvolvemento da traza urbana do 
Concello porque nese medio prazo, ou cambia moito isto, ou o urbanismo dende a iniciativa 
privada non vai ser quen de desenvolver nunha gran medida a apertura de novas rúas do 
Concello, co cal se queren ter rúas no prazo de dous, tres ou catro anos, máis malla urbana 
desenvolvida,  vai  ter  que  ser  dende  a  iniciativa  pública  coa  xestión  urbanística 
correspondente.
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
que xa en Comisión votaron a favor desta proposta; que cren que é moi necesario ,tal 
e coma está o tráfico hoxe en día en Fene ,a apertura de rúas; que a apertura da rúa 
que  se  fala  dende  Eroski  axudaría  moito  a  desconxestionar  a  zona  Marqués  de 
Figueroa e a rúa dos Muíños; que tamén axudaría moito a desconxestionar a zona da 
N-VI, máxime agora dende que se cerrou e se puxo un só sentido de circulación na 
rúa do Concello; di que outra cousa son os atrancos urbanísticos que poida haber, 
porque algunha desas rúas pasa por dentro dun área de planeamento;  que o que 
interesa é votar a andar; polo que consideran que a rúa que vai paralela a Marqués de 
Figueroa  pola  vía  non  a  consideran  prioritaria  pero  si  as  outras  dúas,  polo  que 
manterán o seu voto favorable.
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A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Sánchez  Martínez  quen,  unha  vez 
concedido,di que na Comisión tamén votou a favor, porque veu a moción correcta.
 
Deseguido pide o uso da plabra o Sr. Rodríguez Carballeira que, unha vez concedido, di 
que non sabe se ten moito sentido o estudo que se fixo co Plan que se aprobou no ano 
dous  mil  tres,  onde  hai  unhas  áreas  de  desenvolvemento  que seis  anos  despois 
están,  totalmente,  sen  levar  adiante;  que  unha das bases  da revisión  do Plan é 
precisamente como desenvolver e como modificar estas áreas para que sexa factible 
levalas adiante e  que os Viarios van en relación co seu desenvolvemento; que xa non 
é  tanto  o  custe  económico  porque  incluso  o  custe  económico  dalgunhas  desas 
propostas está valorada na memoria do Plan; que solo o camiño paralelo a rede do 
ferrocarril está programada en dúas áreas de Planeamento que son a 48 este e a 15, 
que por certo, non hai seguridade xurídica do tipo de solo que é e están ligadas a eses 
camiños; que cre que sería unha estupidez maiúscula poñerse agora a desenvolver 
parte desas áreas nas que precisamente  non hai claridade xurídica do tipo de solo 
que son ou que se leven adiante por parte dos promotores, precisamente porque todos 
son conscientes das dificultades da construción; que no caso particular da rúa dos 
Muíños, evidentemente hai problemas a maiores, é dicir, todos saben o que se fixo aí, 
o tipo de urbanismo que se desenvolveu , nunha zona virxe que se destrozou por un 
modelo de urbanismo, onde actualmente podería haber unha rúa de quince metros e 
resulta  que  hai  un  embude  de  catro  metros,  e  se  fixeron  dúas  edificacións;  que 
precisamente o promotor desas edificacións esta moi interesado en desenvolver esa 
rúa para vender os pisos; que seguramente o problema é que si se pensase antes, 
hoxe si teríamos espazo para ter unha rúa de quince metros e non de cinco e non ter 
que tapar o río; que parécelle que no seu momento, tamén houbo unanimidade na 
Comisión para facer un estudo co novo equipo redactor do Plan, que dalgún xeito o 
solvente  xa,  porque é  imposible  darlle  á  roda para  atrás,  pero  si  buscar  algunha 
fórmula que polo menos corrixa, nalgún sentido, a barbaridade urbanística que se fixo 
aí; eles coma grupo non van desenvolver esa barbaridade, o teñen claro, nin por moito 
interese que teña algún promotor, ao que non lle van permitir  que siga facendo as 
barbaridades que fixo; que no caso da rúa do ferrocarril, cre que si que é unha rúa 
programada, que por certo non se desenvolveu nos catro anos de vixencia do primeiro 
programa de actuación, no que tiveron a oportunidade de facelo e non o fixeron, e 
 agora hai dous problemas, un problema polo trazado do AVE e as dificultades coa 
RENFE,  precisamente,  polo  tramo  que  se  fixo  a  carón  da  urbanización  ou  da 
edificación por parte de Servando Souto, e outro problema. o anuncio de hoxe no que 
lles din  que se vai  realizar a pasarela e o paso elevado por parte de ADIF, polo que 
hai que encaixar neste tema a ubicación do propio paso elevado, etc; que esas son as 
razóns do por qué non o aprobaron; que cre que sería enganar á xente, e ademais 
unha perda de tempo dos técnicos facer un estudo económico; que verbo da APE 48, 
hai un convenio que non se pode levar a cabo, e que precisamente van a ver se entre 
todos son quen de definir esas áreas de planeamento, no seu momento, no ámbito da 
revisión do Plan e facer factible que se desenvolvan; que polo exposto van votar en 
contra.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, 
expón que as cuestións políticas se solucionan politicamente; que se hai vontade de abrir 
rúas que están planificadas no Plan de Urbanismo, pódense abrir, incluso estando nunha 
APE xa que iso ten unha valoración e se dentro de dez anos hai un cambio no Plan de 
urbanismo ou un promotor que teña interese no desenvolvemento desa APE coa forma 
actual ou coa forma futura que poida ter na revisión do Plan, pois o custe desa rúa vai ser 
claro, vai ser transparente, vai ser público, porque sería unha rúa realizada polo Concello, co 
cal,  sería  unha  cuestión  de  ver  xuridicamente,  nese  momento,  se  ese  solo  ten  que 
repercutírselle á rúa, pero que esa é unha cuestión urbanística de futuro e eles están a falar 
de cuestións de presente; que o que piden na moción é que se axilicen negociacións cos 
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propietarios porque o problema fundamental para desenvolver o urbanismo en Fene e en 
todo este país, é a propiedade do terreo que é moi pequeno, hai moitas propiedades de 
tamaños pequenos que son difíciles xestionar, son máis difíciles de xestionar nun momento 
de crise económica no que non hai un movemento de promotores que vaian xuntando 
solares,  que  vaian  preocupándose  de  ir  abrindo  rúas,  de  ir  solicitando  licenzas  e  ir 
desenvolvendo un Plan de Urbanismo coma se fixo nos últimos anos nos que se abriron 
algunhas rúas dende dous mil tres e abríronse outras rúas con anterioridade, con arranxo 
ao Plan anterior; que Fene ten un problema de medre evidente dende os anos cincuenta ou 
sesenta,  certamente pouco ordenado,  que non se lle  escapa a ninguén; que as Pías 
apareceron nun momento moi determinado e Astano noutro, un “bum” de crecemento que 
levou a construír moi  aceleradamente en torno a vías principais que existían e esa é unha 
realidade;  que eles o que propoñen é que se faga un estudo sobre determinadas rúas, esta 
en concreto que mide moi pouco, no sentido da súa lonxitude, e que solucionaría unha 
cuestión de tráfico e  faría realmente zona urbana, casco urbano e despois xa verían se 
habería que imputarllo á APE ou non;, que en todo caso, eles, o que pretenden é 
que Fene se desenvolva dende o seu punto de vista de malla urbana  e que cre que hai que 
insistir moito máis nese sentido; que Fene se desenvolveu, fundamentalmente na avenida 
Naturais e Marqués de Figueroa porque eran as vías principais, vías de titularidade estatal 
ou autonómica, incluso nas vías provinciais, en cambio no propio entramado urbano, de 
competencia municipal desenvolveuse pouco porque había espazo nesas rúas principais. 
Continúa o Sr. Polo Gundín a súa intervención dicindo que hoxe en día se queren ir facendo 
un centro urbano teñen que ir favorecendo a apertura de rúas; que él comparte que poida 
haber complexidade nalgunha das APE, sobre todo cos sucesivos cambios lexislativos que 
houbo e parece que vai seguir habendo,  pero que iso non quita que o Concello siga 
programando, abrindo e facendo actuacións, negociando con veciños, vía expropiación, 
etc.; que  entenden que as rúas hai que abrilas, e que  se non hai iniciativa privada ten que 
haber iniciativa pública porque hai un interés público e maioritario da cidadanía para que 
esas rúas funcionen e os automóbiles poidan circular, se poida aparcar en superficie e que 
realmente se teña un casco urbano e non rúas en fondo de saco; que por concretar ,na rúa 
paralela á vía do tren, efectivamente aí hai unha serie de cuestións que  afectan coma pode 
ser a ampliación da dobre vía por aí,  pero iso pode tardar dou anos ou catorce, e como eles 
descoñecen  se  vai  tardar  dous  anos  ou  catorce,  porque  o  proxecto  non  está  aínda 
realizado, por iso din que se podía ir facendo a tramos, que tampouco habería que facelo 
xa, pero levar unha planificación e ir vendo, cando menos, no casco urbano, ir facendo unha 
paralela á vía do tren e Marqués de Figueroa, para que Fene e toda esa zona de Perlío, 
tamén teña unha circulación interior, é dicir, facer casco urbano e non rúas en fondo de 
saco; que esa é a intención da moción, e todos saben que o Plan de Urbanismo, a revisión, 
vai para trinta e seis meses, que van ser catro ou cinco anos, con todos os períodos de 
alegacións, exposicións públicas, etc. iso no medio do cambio da Lei do solo en Galicia, e 
hai elementos que eles non poden esperar a que pasen para despois tomar iniciativas; que 
eles entenden que teñen un Plan que está en vigor e que teñen que desenvolver, dende o 
público, na medida das súas posibilidades todo o que sexa posible, porque saben que nos 
vindeiros anos  vaise desenvolver practicamente pouco a iniciativa privada.

Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido, 
di que en primeiro lugar, o Plan de Urbanismo de Fene o aprovou o BNG, o Programa 
de Actuacións de Fene o aprovou o BNG e aquí estan propoñendo dúas cousas que 
non están nin no Programa de Actuación, que eles non as progamaron, e que as dúas 
Áreas de planeamento están sen programar, a corenta e oito e a quince¸que nunha 
situación de dificultades económicas o que están a dicir é enganar a xente; que as 
Áreas  de  planeamento  están  pensadas  no  seu  momento,  e  as  pensou  o  equipo 
redactor e eles para que viñera un promotor que comprara o solo e construír cunha 
compensación, se constrúe aquí sesenta vivendas, faise aquí un parking e unha rúa, 
pero agora iso, iso rebentou e non hai ningún promotor que en Fene faga ou vaia facer 
iso, nin desenvolver esas Áreas de planeamento, polo que dicirlle ao promotor ou ao 
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propietario do solo que se vai abrir unha rúa polo medio, pero sen construción, non o 
vai facer ninguén; di que polo tanto é estúpido pensar que esa persoa vai facilitar o 
solo cando non vai poder desenvolver esa Área; que por iso se acordou que en base a 
esa situación se estudarán e se revisarán as Áreas de planeamento, que a maioría 
están sen desenvolver, e iso é un dos problemas que ten o Plan Xeral de Ordenación 
Urbana hoxe en Fene; que, por tanto ,esta moción é unha especie de enganabobos á 
xente, xa que vai ser imposible; que eles poderían dicir si, que o ían estudar e facer, 
pero sería enganar porque non se vai desenvolver, nin se pode desenvolver nestes 
momentos.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, manifesta 
que non se vai facer porque non teñen vontade política de o facer, pero que na actualidade 
ninguén máis que o Concello de Fene pode tomar a decisión de gastar douscentos ou 
trescentos mil euros en comprar solo, en comprar solo para abrir rúas; que evidentemente 
ninguén vai regalar o terreo, e eles non piden que a xente regale o seu terreo, pero o 
Concello terá que actuar e nun momento de crise económica, coma non hai promotores que 
queiran construír, se o Concello entra nunha negociación e fai unha oferta, debidamente 
valorada polos técnicos municipais , e o  que si se constrúe nun futuro o promotor terá que 
pagarlle ao Concello o prezo desa rúa que será a parte proporcional que lle corresponda, é 
o que di o planeamento en calquera APE, posto que en calquera APE o promotor, entre 
outras cousas, urbaniza; di que iso xuridicamente é posible, porque Fene non vai ser unha 
excepción no urbanismo nin en Galicia nin no Estado; di que o Concello pode abrir esas 
rúas e que outra cousa é que non teña vontade de facelas e se lle vote a culpa ao Plan; que 
o Plan coma ben di, é un Plan que planifica e organiza, que pode estar mellor ou peor, pero 
o que está claro é que se existe unha rúa do Plan.
 
Rematado  o  debate,  pola  Presidencia  sométese a  votación  ordinaria  o  ditame da 
Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial de data 30 de outubro de 2009, 
obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: Dez (10),(dos Sres/as Polo Gundín, Couto Seijido, Pico Sanmartín, Vigo 
López, Roca Requeijo, Galego Feal, Bértoa Puente, Fornos Corral , Franco Casal e 
Sánchez Martínez.

Votos en contra: Sete (7),(dos Sres/as Puentes Rivera, López Rodríguez, Rodríguez 
Carballeira, Lourido González, Silvar Canosa , García Balado e Rey Sampayo).

Abstencións: Ningunha

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 
de Desenvolvemento Territorial de data 30 de outubro de 2009, que devén en acordo 
nos termos anteriormente transcritos.

7.-  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL  POPULAR RELATIVA A CONXELACIÓN DE 
TAXAS  E  IMPOSTOS MUNICIPAIS  DE CARA AO  PRÓXIMO ORZA MENTO  DO 
2010.

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, 
manifesta que o seu grupo retira a moción relativa ao asunto epigrafiado  porque xa se 
veu que non se elevaron as taxas neste Concello, xa que están aprobadas para o 
vindeiro ano.

8.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
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A continuación dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 
758/2009, do 28 de setembro de 2009 e a número 844/2009, do 30 de outubro de 
2009.

9.- MOCIÓNS URXENTES.

9.1.- Seguidamente  intervén  o  Sr.  Alcalde-Presidente  e  manifesta  que  hai  dúas 
mocións, unha do grupo político do BNG e outra do grupo político do PSOE, que fan 
referencia ambas as dúas á Lei galega de protección integral contra a violencia de 
xénero; di que, logo de falar co voceiro do grupo político do BNG, o grupo político do 
PSOE non presenta ningún inconveniente en refundir as dúas mocións de xeito que 
aos dous puntos que presenta a moción do grupo político do BNG se lle engadirían os 
dous  puntos  da  moción  do  grupo  político  do  PSOE,  para  seren  debatidas 
conxuntamente logo de dar lectura ao acordo refundido que, transcrito di:

“Primeiro.-  Instar  a  Xunta  de  Galicia  a  que  realice  unha  planificación  para  a 
efectividade  das  previsións  contidas  na  Lei  11/2007  que  estaban  pendentes  de 
desenvolvemento;  en concreto, a creación do Observatorio Galego da Violencia de 
Xénero e a posta en marcha do Centro de Recuperación Integral, realizar campañas 
periódicas de sensibilización contra a violencia de xénero, a formación da totalidade 
das e dos profesionais, e garantir o dereito á atención psicolóxica no ámbito sanitario 
público tamén recollido na lei.

Segundo.-  Tal e como dita a Disposición Adicional Cuarta da Lei Galega 11/2007 de 
27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, presente 
un Informe anual ante este Parlamento sobre a situación da violencia de xénero en 
Galicia.

Terceiro.-  Que neste Informe anual se inclúan as sentencias condenatorias por malos 
tratos  que  se  diten  en  Galicia  incluíndo  o  nome  do  agresor,  e  sempre  co 
consentimento da vítima.

Cuarto.-  Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos 
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.”

Aberto o debate, o Sr. Alcalde-Presidente pide o uso da palabra o  Sr.  Galego Feal 
quen, unha vez concedido, manifesta que van votar a favor desta moción, aínda que 
terían  que  facer  moitas  matizacións  ao  respecto,  non  porque  non  sexa  un  tema 
importante, se non porque é un tema recorrente de todos os anos; di que dende o 
Partido  Popular  queren  deixar  ben  claro  que  o  tema  de  violencia  de  xénero, 
concretamente  na  comarca  de  Ferrolterra,  supón  que  non  teñen  a  consideración 
debida do tratamento que deben ter as mulleres no momento en que se chega aos 
órganos xudiciais,  e  tampouco existe  esa previsión  para dar  unha cobertura  tanto 
psicolóxica coma asistencial; que cre que dende o Concello se debería instar a este 
tipo de mocións, tamén a Xunta de Galicia e tamén para que en Ferrol se cree un 
xulgado de violencia de xénero específico para o tratamento desta materia, polo que 
sempre vai a moción coxa nese sentido e a de este ano segue igual.

Intervén  o  Sr.  Alcalde-Presidente  e  expón  que  pola  súa  banda  non  hai  ningún 
problema en engadir eses extremos á moción.

A continuación pide novamente o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez 
concedido, prosigue coa exposición do punto  a engadir á moción que queda coma 
segue: “Cuarto.-  A actual situación que existe dos xulgados do Partido Xudicial  de 
Ferrol non permite un tratamento axeitado ás vítimas de violencia de xénero, xa que 
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non existe xulgado específico para o tratamento da violencia de xénero. Polo tanto 
ínstase a Xunta  de Galicia  para  que tome en consideración  a  creación  dun novo 
xulgado específico para a violencia de xénero, por ser urxente e necesario.”, pasando 
o punto cuarto da mesma ao punto quinto.

De seguido pide a palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido, di que 
coincide tanto coa moción do BNG coma do PSOE, e tamén coincide co exposto polo 
Sr. Galego Feal;  que dende EU ven que estas cousas quédanse cortas xa que para 
rematar coa violencia de xénero necesítanse dúas patas, unha que é a lexislativa e 
outra que é a económica,  e  que pensar rematar coa violencia  de xénero só con 
medidas lexislativas,  pensar que isto se vai acabar é pensar que están noutro mundo 
ou moi lonxe da realidade, porque eles o ven dende este punto de vista, xa que a 
muller, como de todos é coñecido, está nunha situación económica peor, moitas non 
traballan, teñen maior dependencia, e por outra banda, segundo din as estatísticas, o 
salario é menor; e por iso eles pregúntanse ¿cánta violencia haberá por aí, oculta, e 
que non sae debido a estas cousas ou a penuria económica na que se atope ou de 
dependencia?, por iso a muller aguanta cousas que doutro xeito non aguantaría;que 
por iso ven que cada vez é máis imprescindible o tocar temas económicos, ben sexa 
cunha implantación dunha renda básica de carácter xeral,  ou ben con cousas polo 
estilo;  que  é  esa  segunda  pata  a  que  solucionaría  unha  parte  importantísima  do 
problema, valorando o que aquí se presenta; di que vai votar a favor, pero  que é 
imprescindible e necesario, repite,  para erradicar a violencia de xénero, tocar eses 
dous temas.
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente  e di que a urxencia da moción ven 
motivada porque fai  referencia a que ao final  do ano se presenten unha serie de 
cuestións que di a lei e tamén pola propia prioridade e urxencia de atacar este tema. 

 A continuación pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia da moción, 
sendo aprobada por unanimidade.
 
 Á vista do resultado da votación declárase aprobada a urxencia da moción.

 Seguidamente, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción  refundida 
do grupo municipal  dos grupos  municipais  do PSdeG-PSOE e do BNG co  punto 
engadido polo grupo municipal do PP , sendo aprobada por unanimidade.

 Á vista do resultado da votación declárase aprobado o seguinte acordo:

Primeiro.-  Instar  a  Xunta  de  Galicia  a  que  realice  unha  planificación  para  a 
efectividade  das  previsións  contidas  na  Lei  11/2007  que  estaban  pendentes  de 
desenvolvemento;  en concreto, a creación do Observatorio Galego da Violencia de 
Xénero e a posta en marcha do Centro de Recuperación Integral, realizar campañas 
periódicas de sensibilización contra a violencia de xénero, a formación da totalidade 
das e dos profesionais, e garantir o dereito á atención psicolóxica no ámbito sanitario 
público tamén recollido na lei.

Segundo.-  Tal e como dita a Disposición Adicional Cuarta da Lei Galega 11/2007 de 
27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, presente 
un Informe anual ante este Parlamento sobre a situación da violencia de xénero en 
Galicia.

Terceiro.-  Que neste Informe anual se inclúan as sentencias condenatorias por malos 
tratos  que  se  diten  en  Galicia  incluíndo  o  nome  do  agresor,  e  sempre  co 
consentimento da vítima.
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Cuarto.- A actual situación que existe dos xulgados do Partido Xudicial de Ferrol non 
permite un tratamento axeitado ás vítimas de violencia de xénero, xa que non existe 
xulgado específico para o tratamento da violencia  de xénero.  Polo tanto ínstase a 
Xunta  de  Galicia  para  que  tome  en  consideración  a  creación  dun  novo  xulgado 
específico para a violencia de xénero, por ser urxente e necesario.

Quinto.-  Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos 
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.

9.2.- Seguidamente,  intervén  o  Sr.  Alcalde-Presidente  que  manifesta  que  hai  unha 
última moción presentada polo grupo municipal do BNG relativa a homenaxe a María 
Gloria Martínez Vidal veciña de San Valentín.

A continuación o Sr. Alcalde-Presidente concede a palabra ao Sr. Polo Gundín, para 
xustificar a urxencia da moción, quen manifesta que esta é unha moción que presentan 
para designarlle unha rúa de San Valentín a María Gloria Martínez Vidal, que para quen 
non a coñece, foi unha profesora universitaria de San Valentín que faleceu a principios 
deste ano, e que eles entenden que ao ser este ano, e por ser unha persoa que no 
contorno da súa actividade universitaria desenvolvida en Castellón concretamente,  e 
tamén polo seu impulso e pola súa traxectoria no propio barrio de San Valentín, nos 
comezos da implantación das novas tecnoloxías, entenden que sería positivo realizar 
unha homenaxe e propoñen ao Pleno que se lle dote do seu nome a unha rúa, xa que 
en San Valentín  xa hai  outros elementos coma unha pedra,  un monolito  adicado a 
Maximino  Souto,  unha  pedra  cunha  placa  a  Torrente  Ballester,   un  elemento 
arquitectónico lembrando a memoria histórica, outro elemento arquitectónico escultórico 
lembrando aos traballadores asasinados en marzo de mil novecentos setenta e dous, e 
eles  entenden  que  as  rúas  transversais  de  San  Valentín  entre  a  avenida  da 
Cooperación e a avenida do Mar eran susceptibles, como espazos públicos, de levar o 
nome de persoas,  neste caso do barrio,  relevantes dende o punto de vista da súa 
actividade e ademais entenden que os espazos públicos son espazos onde se debe 
facer exercicio público de dedicatoria a persoas que tiveran unha significación, que no 
caso desta muller, se explica na exposición de motivos, incluso o propio alumnado e 
profesorado da Universidade Xaume I de Castellón dedicoulle o nome dunha das aulas 
a súa persoa, xa que estaba moi involucrada na súa actividade tanto académica coma 
extraacadémica; que mantiña un contacto total con San Valentín e Fene, porque viña 
sempre  que  estaba  de  vacacións,  incluso  se  mantivo  empadroada  sempre  neste 
Concello ata que para mercar unha casa lle obrigaron a cambiar o empadroamento, alí 
na Comunidade Valenciana,  e esa é a súa proposta,  para que se faga neste ano, 
porque este foi o ano en que faleceu, e coma no mes de decembro xa estarían en datas 
moi de fin de ano  por iso o propoñen neste Pleno.

De seguido,  pola Presidencia  sométese a  votación  ordinaria  a urxencia  da  moción, 
sendo aprobada por unanimidade.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, 
procede  a dar lectura á moción, que transcrita di:

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

RELATIVA Á HOMENAXE A MARÍA GLORIA MARTÍNEZ VIDAL, VECIÑA DE SAN 
VALENTÍN.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

María Gloria Martínez Vidal, foi unha das profesoras encargadas de poñer en marcha 
en 1991, data da súa criación, os estudos de informática na Universitat Jaume I de 
Castelló.  Dende  entón  estivo  involucrada,  moi  activamente  en  todos  os  aspectos 
organizativos  e  docentes  dos  citados  estudos.  Tamén foi  unha das  persoas  máis 
destacadas  en  moitas  actividades  extraacadémicas  da  Universidade,  como  por 
exemplo, as xornadas I Party, ou o grupo de Amnistia Internacional da UJI. Así mesmo 
destacou como impulsora da Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática 
(AEUNI) da cal era coordenadora no momento do seu falecemento. O pasado 14 de 
abril do 2009 finou a causa dun cancro de pulmón. Durante a súa doenza redactou no 
seu blog os tratamentos que recibía e a resposta do seu organismo. Na súa morte, un 
grupo de profesores e alumnos impulsaron unha recollida de sinaturas para que a UJI 
lle dedicara unha aula, obxectivo cumprido e realizado o pasado 23 de setembro cun 
acto  realizado  na "Escuela  Superior  de  Tecnología  y  Ciencias  Experimentales"  da 
Universitat Jaume I de Castelló.

María Gloria Martínez Vidal deixou unha fonda pegada na Universidad onde impartia 
docencia  polas  súas  cualidades  pedagóxicas  e  pola  súa  capacidade  de  transmitir 
coñecementos e de xerar ilusión. Gloria Martínez Vidal naceu en Ferrol pero aos 6 
anos  trasladouse  a  vivir  a  San Valentín  (Fene)  onde transcurriu  a  súa  infancia  e 
adolescencia, ata que marchou a estudiar Informática á universidade de Valencia. A 
Fene retornaba todos os períodos de vacacións, xa que aquí continúa a residir a súa 
nai  Trinidad Vidal.  Para  Fene en xeral  e  para  San Valentín  en  particular  é  unha 
fachenda que unha das nosas veciñas acadara tanto prestixio no mundo universitario 
e da informática. Por todo iso, propoñemos ao

Pleno a adopción dos seguintes acordos:

1. Designar a rúa na que se sitúan os portais  34-35 e 36 de San Valentín como
rúa María Gloria Martínez Vidal.

2.  Convocar  unha  xunta  de  portavoces  para   programar  na  vindeira  semana  a 
organización dun acto institucional de homenaxe a María Gloria Martínez Vidal.

Manuel Polo Gundín
Fene, a 2 de novembro do 2009”

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedida 
manifesta que lle parece moi ben que se homenaxee a todos os veciños de Fene que 
poidan ter unha certa relevancia, pero quere preguntar porque aquí hai membros da 
Corporación bastante máis antigos que eles, e lle parece ter oído que había un acordo 
municipal  onde  a  Corporación  acordara  non  adicar  nomes  de  rúas  a  persoas 
concretas. Sabe que despois, con posterioridade, cando se aprobou a Lei de memoria 
histórica se dixo que na zona de Centieiras que si se darían nomes concretos a esas 
rúas, pero pregunta porque lle soa que había un acordo municipal nese sentido.

A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai un acordo de non 
asignarlles nomes aos equipamentos públicos do Concello, pero que tamén é certo 
que  posteriormente  declaráronse  fillos  predilectos  de  Fene  aos  concelleiros  da  II 
República,  aos  fusilados,  e  acordouse  tamén  darlles  os  nomes  das  rúas  que  se 
urbanicen na futura APE de Centieiras, detrás do Centro de Saúde, o nome destes 
concelleiros e do secretario da Corporación.
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De seguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, di que 
se van abster, non por nada, xa que respectan moitísimo os méritos que poida ter esta 
muller, pero cren que hoxe en día, sen ir máis lonxe, hai outras persoas merecedoras 
dunha rúa, coma o señor Parallé, por exemplo, que é de Barallobre e para eles sería 
merecedor dunha rúa tamén, e outros persoeiros que agora non se lle ocorren, pero 
que serían merecedores tamén dunha rúa.

A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Sánchez  Martínez  quen,  unha  vez 
concedido,  manifesta  que vai   votar  a  favor;  que   certamente  pode  haber  outras 
persoas que neste momento estean sen rúa, pero iso non significa que nun momento 
determinado alguén faga unha proposta ; que él tamén votaría a favor, si esas persoas 
foron relevantes ou  desenvolveron unha actividade que en certa medida levaron o 
nome de Fene, neste caso, por España adiante, como haberá outros moitos que o 
levaran polo mundo; que pensan que a rúa ao mellor xa ten un nome, coma dicía o 
voceiro do PP, polo que ao mellor habería que buscar noutro sitio; que con respecto 
ao segundo punto, o do acto institucional, está totalmente de acordo.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Rodríguez  Carballeira  quen,  unha  vez 
concedido,di  que quere facer unha precisión, xa que o que dixo o Sr. Galego Feal é certo, 
e está de acordo coa moción e coa proposta que fai o BNG, pero cre que si, que coma 
Corporación e tendo en conta que todas as propostas son moi axeitadas e de xente 
moi recoñecida, tamén hai unhas antigüidades nos nomes, e quizais o que deberían 
facer é ir dándolle as rúas novas o nome, ou si é o cambio dunha rúa, darlle aquel 
nome que se aprobou.

A continuación pide  o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, di 
que as veces os prazos temporais non son os que lle gustaría e que eles non queren 
improvisar, polo que retiran a moción e propoñen que se leve a Comisión Informativa, 
que se establezan criterios para todo o mundo e cre que o nome das rúas ou dos 
espazos públicos ten que ser unha cuestión unánime, para a cal deben establecerse 
uns  criterios  de  común  acordo  ;  que  él  pediría  que  se  tratase  isto  coa  maior 
sensibilidade posible, porque a cousa é recente.

10.- ROGOS E PREGUNTAS

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, 
manifesta que eles teñen algúns rogos; que  primeiro roga ao presidente da Comisión 
Informativa de Organización e Seguridade que convoque con urxencia unha sesión 
para tratar o tema das direccións únicas das rúas, da rúa do Concello e da rúa de 
Doutor Malvar, un pouco polo lío que se ten montado, os comentarios, ás veces as 
medias verdades, opinións, etc., porque eles entenden que o sitio onde se teñen que 
falar é na Comisión Informativa, para aclarar todos os temas e tomar as decisións que 
se deban tomar ,se pode ser maioritariamente mellor que doutro xeito; que pódese 
aproveitar incluso esta mesma Comisión para falar da moción que tiñan presentado.
Continúa o Sr. Polo Gundín e di que rogaa que se axilicen os pagamentos do seguro 
de responsabilidade civil  do Concello, porque viron nas resolucións sinistros que se 
están solucionando de hai máis dun ano, e non lles parece moi de recibo que unha 
persoa teña un estrago pendente durante un ano por unha cuestión de vía pública, e 
por iso roga levar estes asuntos o máis ao día posible.

Prosegue o Sr.  Polo Gundín  e di   que como coñecen que o Concello  recibiu moi 
importantes subvencións, coma pode ser cento vinte tres mil euros polo ascensor de 
San Valentín, o mobiliario para a Praza do espectador, o Convenio para os vestiarios 
do campo de fútbol, o Convenio para o pavillón de Barallobre de cento nove mil euros, 
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sesenta mil euros para a área de parques e xogos infantís, Convenio de maquinaria 
coa Deputación por oitenta mil  euros,o Plan anticrese de cento vinte mil  euros da 
Deputación  tamén para investimentos,o  Plan  de desenvolvemento  de Industrial  de 
trinta  e  tres  mil  euros  roga  que,  como  se  está  rematando  o  ano,  se  axilicen  as 
contratacións porque non ven que estean iniciados ningún destes expedientes para os 
contratar  ou para  os adxudicar.  Di  que reiteran que os  rogos  e as preguntas que 
viñeron facendo nos anteriores Plenos e Comisións Informativas.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido, 
pregunta ao Sr. Lourido González se está feito algún informe sobre os deterioros na 
Casa  da  Finca  de  Cela  por  parte  da  Policía  Local;  di  que  que  se  están  feitos 
gustaríalles ter unha copia deles, e que se non ,rogarían que entre a Policía Local e a 
Oficina Técnica se fixera ese informe, porque hai queixas de veciños da zona, no que 
parece ser que é bastante frecuente os estragos das xanelas, e incluso parece ser que 
hai  xente  que accedeu ao interior  dela,  polo  que queren coñecer  como está  este 
asunto; continúa  o Sr. Pico Sanmartín e di que ten  outro rogo para o concelleiro de 
Urbanismo, porque na praza da Constitución hai dous edificios, que pensan que xa 
deberían estar rematados, e a urbanización non está rematada, os postes de Fenosa e 
Telefónica seguen na beirarrúa e a rúa do Calvario está moi deteriorada na saída, 
cuns  furados  moi  importantes,  pudendo  haber  problemas,  polo  que  habería  que 
xestionar con Fenosa e Telefónica a retirada dos postes e que o promotor remate a 
urbanización.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, di que 
quere  facer  un  último  rogo  ao  Sr.  Alcalde,  porque  coma  oíron  declaracións 
contraditorias do que pasou no cemiterio o día de todos os Santos, o que lle gustaría 
sería que non improvisaran e que o organizaran ben, porque a sensación que ten, polo 
que oíu na radio municipal, é que uns polos outros, a casa sen varrer e ao final os 
veciños  molestáronse; que é un día sinalado, de moita afluencia ao cemiterio polo que 
rogan que se tomen medidas para organizalo correctamente.

Seguidamente  intervén o Sr. Alcalde-Presidente e di que con respecto a este rogo, 
dicir que nun primeiro momento se falou cos traballadores do cemiterio para estudar a 
posibilidade de pechar unhas horas ao mediodía, porque tal e coma eles lles dixeran, 
en anos anteriores, aínda que sexa incrible pero é unha realidade, durante esas horas 
do  mediodía  producíanse  roubos  de  flores,  estragos  e  unha  serie  de  actos  non 
demasiado  edificantes  no  cemiterio;  que  nun  primeiro  momento  se  pensou  nese 
horario, porque os traballadores ademais teñen que cumprir o seu horario, pero tamén 
é  verdade que ,tal  e  coma se aclarou posteriormente e publicamente  ,o cemiterio 
estivo ao final aberto durante todo o día de Todos os Santos porque os traballadores, 
voluntariamente, prestáronse a facer quendas e estar alí todo o día atendendo aos 
veciños e veciñas. Continúa dicindo que ,polo tanto, non é certo que ningún veciño 
chegase ao cemiterio e o atopase pechado ao mediodía,  porque o cemiterio estivo 
aberto todo o día a disposición dos veciños; que queda aclarado, tanto o motivo polo 
que nun primeiro momento se pensou en poder pechar unhas horas, durante as horas 
da comida, e polo que posteriormente quedou aberto.

De seguido pide o uso da palabra o Sr.  Lourido González quen, unha vez concedido 
manifesta  que con respecto ao cemiterio, é certo que, coma dixo o alcalde, estivo 
aberto todo o tempo, non se cerrou de unha a tres coma estaba previsto; que o fallo de 
coordinación foi entre a Policía Local e un dos traballadores do Concello e subsanouse 
no momento e non pasou nada en concreto; que  por outra parte, manifesta o Sr. 
Lourido González, que se alegra de que o BNG pedise unha Comisión Informativa para 
falar das direccións únicas, porque xa está ben de darlle voltas por un lado e polo 
outro; que non van polemizar no tema e o van falar na Comisión Informativa, que é 
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onde se debe falar precisamente; di que , verbo do dito polo Sr. Pico Sanmartín dos 
destrozos  que di se están a producir na Casa de Cela é a primeira noticia que ten; que, 
dende que él  está neste Concello a Casa de Cela está bastante estragada; que non 
obstante, a Policía irá alí e fará o informe correspondente.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido, 
manifesta que dende esa Concellería mentres non se remate, non se presente e non se 
tramite  a  urbanización,  non  hai  licenza  de  primeira  ocupación;  que   coma o  técnico 
municipal non certifique que está rematada a urbanización segundo o seu proxecto, ese 
edificio non terá licenza de primeira ocupación xa que é un elemento, precisamente, de 
control.

De seguido pide a palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, di que, en canto ao 
tema do cemiterio, rogou que se fixera ben, pero non pediu ningunha explicación.

Seguidamente o Sr. Alcalde-Presidente intervén dicindo que lle pareceu oportuno dar 
esa explicación.

De seguido pide o uso da palabra o Pico Sanmartín quen ,unha vez concedido, di que quere 
facer unha aclaración , xa que non lle vota a culpa ao concelleiro de Seguridade Ciudadana 
de que tivera nada que ver co problema da Casa de Cela; que él dixo que hai queixas de 
varios veciños que viven no entorno,

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, di 
que no  no último pleno non, pero no anterior preguntou como ían os pagamentos das 
subvencións pendentes ás sociedades, e quere saber se ese tema xa se rematou; di 
que quere preguntarlle tamén ao grupo de goberno se sabe que nas vivendas sindicais 
estiveron sen luz toda a fin de semana, e que esta falla de luz veu provocada polas 
obras que se están a facer na praza Verde; que quere  saber se estas obras están 
influíndo negativamente no subministro ás vivendas sindicais, e por último, si se fixo 
algún  tipo  de  informe  disto  e,  caso  de  ser  así,  solicita  que  se  pase  copia  á 
correspondente  Comisión;  Continúa  o  Sr.  Galego  Feal  dicindo  que novamente  se 
atopan con declaracións do alcalde en prensa dicindo que vai reclamar á Xunta de 
Galicia que se executen as obras que ésta ten pendentes no Concello; eles cren que é 
necesario  e  que  se  reclaman  bastante  tarde;  que  respecto  dunha  que  se  está 
reclamando que é a do Parque do río Cádavo, volven a insistir que a eles, e quizais 
tamén todos os veciños da zona, incluso todos os veciños do Concello de Fene, lles 
gustaría saber cal é ese proxecto do río Cádavo, porque seguen sen o ver, non saben 
onde está e queren que se lles facilite, porque xa o pediron na Comisión, na prensa e 
no Pleno e por iso  volven a reiterar esta solicitude.

Continúa a súa intervención o Sr.  Galego Feal  e pregunta se hai previsión para a 
finalización do lavadoiro de Mundín, porque a verdade, cren que non lle falta moito, 
pero que era ben finalizalo.  Di  que  solicitaron no rexistro por escrito o repintado da 
praza de minusválidos fronte a farmacia Barallobre, e non saben si se fixo, xa que polo 
menos a semana pasada estaba sen facer, e agora chovendo pensa que non se vai 
facer, pero reclaman o urxente pintado desa praza porque cren que é necesario. Di 
que  tamén queren saber se o goberno ten coñecemento de que no camiño do Balado 
se fixo unha caseta de chapa, pensan que debe ser por parte de Aguagest, para unha 
estación de bombeo,  pero a caseta cre que está invadindo parte da calzada;  que 
tamén  son  conscientes  ,xa  que  lles  preguntaron,  por  qué  había  recollida  de  lixo 
nocturna nas parroquias á unha da mañá e non saben se hai algún camión avariado, 
se falta xente para prestar o servizo no Concello; que tamén queren saber si existe 
previsión do goberno para citar  aos distintos grupos políticos para o novo Plan de 
Investimento Local, que se ben os prazos deste van ser un pouco máis amplos, non 
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queren que con este plan volva pasar o que pasou co anterior, tarde, mal, a presas, e 
despois a onde foron parar os cartos, di que todo iso xa o teñen visto; que tamén, e un 
pouco enlazado con este tema, co novo Plan de Investimento Local, queren chamar un 
pouco a atención do grupo de goberno e preguntarlles se existe algunha previsión, ou 
intención de facer un prego de prescricións técnicas e cláusulas administrativas para a 
adxudicación do servizo de asistencia técnica do Concello; di que queren saber tamén 
si se informou, se hai queixas ou se chegou a coñecemento do grupo de goberno a 
cantidade de puntos de luz que están fundidos no paseo de San Valentín,  mesmo 
pasando pola ponte das Pías vese claramente que hai un feixe deles que non aluman, 
e xa non é de agora, é de hai bastante tempo; que tamén se lles dixo fai máis de dous 
meses que se ía arranxar o cable que colgaba do edificio novo do Perla, os veciños 
presentaron escritos de queixa e foron á prensa, aquí se lles dixo hai máis de dou 
meses que se ía amañar e o tema pensan que segue sen se arranxar; que a avenida 
das Pías estivo sen luz o mércores pasado, e xa non é a primeira vez que está sen 
luz, entón queren saber se é que está a fallar a iluminación, esa iluminación nova que 
se fixo con cargo ao Plan E, que custou tantos cartos e non funciona axeitadamente, 
polo que queren saber se o grupo de goberno ou o concelleiro correspondente puxo 
en  coñecemento  da  empresa  que  fixo  a  instalación  os  fallos  ou  deficiencias  se 
efectivamente as hai, ou porque ocorre iso.
Continúa o Sr. Galego Feal e di que  agora  fará os  rogos; di queroga a reparación 
dunha arqueta fronte ao BBV, porque xa varias persoas tropezaron e caeron; que hai 
dúas árbores que están a xerar unha situación perigosa, segundo lle informan usuarios 
da vía, unha está na avenida de Tarrío, fronte ao edificio de Pérez, na cafetería Babol, 
e outra por detrás do Mundial; que no río de lavar de Pedre, en Sillobre, rogarían que 
foran por alí os técnicos, e se é o caso, colocasen unha protección, porque teñen 
coñecemento de que xa caeu coa bicicleta algún neno; que na rúa que vai dende a 
praza Verde ata o río de lavar de Perlio está cheo de fochas e cren que debe ter, 
cando menos, un amaño; que o tema das actas, tamén o reiteran; que el xa perdeu a 
conta de cando é a última acta, debe ser do mes de xuño, polo que é hora de que 
teñan  as  actas  tanto  do  Pleno  coma  das  Comisións;  que  tamén  coma  rogo  ou 
pregunta,  o  tema  do  cemiterio,  as  informacións  que  lles  chegaron  foi  que  estivo 
pechado de doce a tres, polo que rogan que no sucesivo se teña en conta que moitas 
persoas ese día non se someten a horarios fixos e que poidan utilizar o cemiterio todo 
o día.

(Neste momento ausentanse da sesión os Sr/sra Concelleiro/a Don Manuel Vicente 
Pico Sanmartín e Dona Mª del Pilar Fornos Corral, sendo as dezanove horas e trinta 
minutos).

Intervén a continuación o Sr. Alcalde-Presidente e di que, verbo do dto sobre as obras 
pendentes da Xunta de Galicia co Concello de Fene, o que saliu na prensa foron as 
emendas  que  o  grupo  municipal  socialista  do  Concello  de  Fene  presentaría  aos 
orzamentos da Comunidade Autónoma a través do grupo parlamentario socialista no 
Parlamento de Galicia ,unha serie de obras coma son a auga de San Marcos, auga a 
Magalofes,  o  Punto  Limpo  e  outra  serie  de  proxectos  que  estaban  pendentes  de 
executar  por  parte  da  Xunta,  para  asegurarse  de  que  estivesen  previstas  nos 
orzamentos da Comundiade Autónoma, unha vez que todo o procedemento municipal 
está requirido; que do proxecto do parque do tramo do río Cádavo na zona do río de 
Perlío, falou co concelleiro de Organización e é certo que se pediu nalgunha ocasión, 
pero cre que na vindeira Comisión ,ou antes ,se lles pode facilitar a todos os grupos 
políticos, para que vexan o que está alí feito; que sobre o lavadoiro de Mundín o que 
falla por facer é o tellado, que se está facendo, neste caso coa escola taller, e facer as 
vigas para colocar as tellas; que logo terán que buscar o financiamento para o que é a 
colocación  da  tella  e  o  remate  da  obra  tal  e  coma  esta  proxectado;  que  da 
conveniencia  dun  prego  de  cláusulas  administrativas  para  a  asistencia  técnica  do 
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Concello, entende que se refire a asistencia técnica para a redacción de proxectos; 
que este tema está falado e debatido na Xunta de Goberno, pero tamén é certo que 
ten  a  súa  complexidade  adxudicar  a  unha  sóa  empresa  todos  os  proxectos  do 
Concello; di que el particularmente, coñece poucos concellos que teñan adxudicado a 
unha empresa a redacción de este tipo de proxectos, si ao mellor, a adxudicación dun 
paquete de proxectos, ou a adxudicación de proxectos dunhas obras determinadas, 
pero toda a redacción de proxectos que pasan por un Concello, non coñece ou coñece 
moi  poucos  casos  en que así  o fagan,  por  unha  cuestión,  porque os estudos  de 
enxeñería tamén están especializados as veces nunhas cousas e non noutras, por 
exemplo cando foi o tema do Plan E o ano pasado, resultaría certamente complicado 
que redactase o mesmo estudo de enxeñería todos os proxectos porque non tiñan 
capacidade  para  elo,  con  todos  os  Concellos  pedindo  proxectos,  e  houbo  que 
diversificar, ou por exemplo, por poñer nomes concretos, Proyfe fai moi ben as rúas ou 
as reurbanizacións  pero ao mellor  non fai  tan ben os parques,  por  exemplo,  e os 
parques prefiren que se fagan por parte doutra empresa: que en todo caso, por parte 
do goberno municipal o que si se procura sempre é abrir o abano, que sexa un amplo 
abano de empresas de enxeñería da zona as que redacten estes proxectos, e adecuar 
a empresa á que se lle encarga ás características do proxecto que se lle pide.

De seguido pide  o uso da palabra a Sra. Silvar Canosa quen, unha vez concedido, 
manifesta que  verbo das subvencións pendentes de pagamento, como xa dixeron, 
houbo unha última remesa que presentaba unhas deficiencias e se lles pediu que as 
subsanaran, e esas quedaron nun último paquete para facer un informe administrativo 
do Departamento de Cultura; que ese informe foi feito e trasladado a Secretaría; que 
as últimas foron aprobadas na Xunta de Goberno Local, e están pendentes do informe 
de Secretaría para proceder ao seu pagamento, que se realizará nos vindeiros días: 
que as que estaban pendentes eran subvencións de Cultura.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez concedido,di 
que en canto ás vivendas sindicais  son conscientes de que houbo un fallo na iluminación 
pública un venres, o fin de semana estivo mal, porque cando se iniciaron as obras da praza 
pedíuselle a Fenosa, por fax, que aumentara a potencia do cadro da praza, para soportar a 
nova potencia de luz da mesma,  e Fenosa non comunicou nada, nin veu, nin fixo nada; que 
por temas de prazos había que rematar a obra e púxose a empresa a facelo, houbo un fallo 
xa que se queimou un diferencial, comunicóuselle á empresa e o luns viñeron e o amañaron 
; que  non foron técnicos do Concello porque foi a propia empresa a que fixo o cadro novo 
para aumentar a potencia, para darlle luz ás Sindicais e á praza nova; di que tan pronto 
souberon do problema deron aviso á empresa e que  tan pronto puideron viñeron a facelo; 
que do repintado das prazas de minusválidos, teñen esa praza de minusválido e algunha 
máis pendentes de pintar, coma ao do pavillón de San Valentín que non hai ningunha; que 
cando mellore  o tempo,  teñen pendente de que veña unha empresa de pintura para 
acometer eses traballos;  di que que con respecto do camiño do Balado, é unha acometida 
de saneamento que está a facer Aguagest que ten un bombeo que quedar a ras do camiño, 
e mentres non se poida tapar  lle fixeron unha especie de caseta, pero de carácter temporal; 
que con respecto a recollida nocturna, a contestará na vindeira Comisión porque agora 
mesmo non dispón de datos; que dos farois de San Valentín son conscientes, tanto dos 
farois coma algunha cousa máis que está mal no paseo, e o van a amañar en breve; que do 
asunto da a avenida das Pías, tamén son conscientes de que está fallando bastante e 
tiveron que chamar para que viñeran; que  algunhas xa fallaban antes de se cambiasen as 
luces e se puxeran outras novas; que houbo que acometer nun tramo unha mangueira nova 
e falla; que  algunha vez foi algunha fase e a maioría das veces foi porque algún simpático 
baixou o termo da luz e deixaba toda a avenida sen luz, polo que agora está pechado, 
puxoselle un cadeado e aínda así o rompen e apagan as luces polo que están en vías de 
reforzar isto, pero non poden facer outra cousa.
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De seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido, 
pregunta se o Centro de Maiores da terceira idade  segue como estaba o se axilizou 
algo ou hai algunha promesa de que isto avance; pregunta tamén e roga sobre a 
ordenación de tráfico na rúa Doutor Malvar, xa que houbo unha reunión cos veciños e 
quere saber si se chegou a algún acordo; que verbo rúa Tellerías, que se quere facer 
de dirección única e hai un gran malestar dos veciños pois non están de acordo, roga 
se tivese en conta a opinión dos veciños; di que quere preguntar ao Sr. Alcalde sobre 
a reunión co alcalde de Ferrol co presidente de Navantia, se hai algunha cousa nova e 
qué temas se trataron; di que roga  que se intente axiliar o orzamento para o vindeiro 
ano, non van a esixir que estean o un de xaneiro, pero se é posible que estean nos 
primeiros meses do ano, xaneiro ou febreiro; di que quere felicitar á Policía Municipal 
polo traballo que saíu na prensa, sobre o maior control sobre drogas e dunha serie de 
controis que se fixeron de armas, especialmente aos dous axentes que son Daniel e 
Caínzos;  di que outra pregunta é polo tema dun señor ao que lle caeu unha árbore no 
coche, aquí en Cádavo, e leva dous anos sen solución, tempo que lle parece excesivo; 
tamén pregunta pola maleza dos camiños,  e si se fixo algo, porque o outro día di que 
veu unha foto na Voz de Galicia do Polígono Vilar do Colo a este respecto. 

(Neste momento ausentase da sesión a  Concelleira Dona Rita María Couto Seijido, 
sendo as dezanove  horas e corenta minutos).

A continuación intevén o Sr. Alcalde-Presidente e di que esa foto que a Voz de Galicia 
atribuía ao Concello de Fene é de Cabanas; que  en canto a situación do Centro 
Socio-comunitario de Fene, tal e coma se dicía no último Pleno, tiña previsto falar con 
Delegado Provincial  da Xunta  de Galicia  e falou  en dúas ocasións dende o outro 
Pleno, unha telefonicamente e outra persoalmente nun acto no que coincidiron, e o 
que lles transmite é que os técnicos da Xunta de Galicia xa visitaron o Centro Socio-
comunitario e fixeron unha valoración inicial do que suporía habilitar a cociña que tiña 
orixinalmente o centro á entrada e anexar o local que está no baixo das vivendas do 
Castro xunto a este centro comunitario para o transformar en comedor; a valoración 
inicial dos técnicos da Xunta de Galicia é de cen mil euros e o Delegado, e  ten que 
dicir, que coincide con él plenamente neste senso, parécelle que o prezo é un pouco 
excesivo e mandou facer unha revisión de prezos para intentar que se axusten un 
pouco máis aos prezos de mercado para esta obra; que nuns días, nunhas semanas, 
terían isto pechado e poderían concretar en qué prazo se podería facer a obra, polo 
que si que é certo que se avanzou neste sentido e que o Delegado lles transmite o seu 
compromiso e o seu traballo con esta obra que pode ter visos de saír  adiante nun 
prazo razoable de tempo.  Continúa dicindo que con respecto á rúa Tellerías recolle o 
rogo, pero en todo caso ten que  dicir que hai entregado no Concello varios centos de 
sinaturas de veciños que reclaman unha única dirección; di que en canto á xuntanza 
co Presidente de Navantia, trataron da estratexia do asteleiro, das previsións de futuro 
e  sobre  se  o  Concello  puidera  ter  unha  posición  cun  matiz  unánime  dos  puntos 
concretos para as formalizacións das cesións pendentes con Navantia; que se remitirá 
este mes o Convenio do Concello para formalizar todas estas cesións.

A  continuación  pide  o  uso  da  palabra  o  Sr.  Lourido  González  quen,  unha  vez 
concedido,  manifesta  que  sobre o tema da rúa Doctor Malvar non está olvidado. 
Continua dicindo que se unen á felicitación aos policías locais.

De  seguido  pide  o  uso da palabra  o  Sr..  Rodríguez  Carballeira  quen,  unha  vez 
concedido,  manifesta que o Concello ten responsabilidade no accidente do veciño do 
coche;  di  que  os  expedientes  que  estaban  durmidos  xa  que  carecían  de informe 
xurídico; que se encargaron ao avogado e está a expensas de intervención.
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Seguidamente  intervén o Sr. Alcalde-Presidente e di que respostará a dúas preguntas 
formuladas polo grupo municipal do BNG na Comisión de Facenda; manifesta que en 
canto ao equipamento da praza do Perla,  iniciouse expediente de contratación por 
procedemento negociado e o pretenden levar á mesa de contratación¸di que en canto 
á pregunta sobre a subvención da Consellería de Industria para o Plan Tecnolóxico, 
tomouse  a  decisión  de  renunciar  á  mesma porque  era  unha  cantidade  de cartos 
importante para o Concello que lles parecía dificilmente asumible.

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

Visto e prace,
O Alcalde-Presidente

A secretaria xeral,

Iván Puentes Rivera Pilar María Pastor Novo
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