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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 7 DE
SETEMBRO  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. Jorge Luis Yáñez Fernández.
D. Manuel Angel Rodríguez Carballeira.
D. José Iván Puentes Rivera.
Dª Carmen Goti Ramil.
D. Carlos García Bermúdez.
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, Secretaria
do Concello de Fene.

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do
Concello de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito
horas do día sete de setembro 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 Jorge Luis Yáñez Fernández, Don
Manuel Angel Rodríguez Carballeira, Don José Iván
Puentes Rivera, Dona Carmen Goti Ramil, Don Carlos
García Bermúdez, 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 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 ORDINARIA DO 6 DE
XULLO DE 2006 E EXTRAORDINARIA DO 20 DE XULLO 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 ordinaria de data 6 de Xullo de 2006 e extraordinaria de
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data 20 de xullo de 2006, e previamente remitidas coa convocatoria, e non formulándose
ningunha, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a súa aprobación, sendo
aprobadas por unanimidade.

2º.- APROBACIÓN CONTA XERAL EXERCICIO 2005.

Dáse conta da proposta da Alcaldía de data 4 de Setembro de 2006, que transcrita di o
seguinte:

“P R O P O S T A

 Resultando que en data 16 de xuño de 2006 a Comisión Especial de Contas deste
Concello  acordou  informar favorablemente a conta xeral correspondente ao exercicio  2005
nos termos e cifras en que está redactada, así como proceder a súa exposición ao público de
conformidade có establecido no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais,
durante un prazo de 15 días, durante os cales e oito máis,  os interesados poderán  presentar
reclamacións,  reparos ou observacións.

 Resultando que no Boletín Oficial da Provincia núm. 163 de data 17 de xullo de 2006
publicouse  o anuncio de exposición  pública.

 Resultando que dentro do prazo sinalado non se presentou alegación algunha.

 Considerando que a Comisión Especial de Contas na sesión anteriormente referida
acordou que no caso de non  presentar reclamacións elevala ó Pleno da Corporación para que,
no seu caso sexa aprobada.

 PROPONSE  AO PLENO DA CORPORACIÓN  A  ADOPCIÓN  DO SEGUINTE
ACORDO:

 Prestar aprobación  á  Conta Xeral desta Corporación correspondente  ao exercicio
2005 nos termos e cifras en que está redactada.”

Aberto o debate, pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido,
manifesta que o tema da Conta Xeral é un trámite que se iniciou alá polo mes de xuño que é
cando corresponde, publicouse no BOP; que xa informaron na comisión que os parámetros non
son os que mellor lle gustaría pero sí que cada vez vaia mellorando o índice tanto no tema de
recadacións que cada ano se vai mellorando e cun tanto por cento mais elevado, así como a
débeda viva que ten o concello que ano a ano váise reducindo, entón para eles é un trámite
administrativo e que se manteñen na postura que mantiveron na comisión.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido manifesta
que dende o grupo socialista, vaia por adiantado, que a posición que van a adoptar neste pleno
é a que mantiveron na comisión pero si que queren facer unha serie de consideracións sobre
esta conta do ano 2005. Por unha banda, pola parte técnica que ten este documento
loxicamente non teñen ningunha obxección pero si que cren oportunos facer neste pleno dúas
consideracións políticas ao respecto. Continúa o Sr. Puentes Rivera dicindo que dicía o
portavoz de facenda do grupo de goberno que estaban satisfeitos a pesar de que non eran de
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todo bos os resultados desta conta e eles efectivamente pensan que os resultados poderían
ser bastante mellorables; que a conta basicamente o que poden mirar por unha banda son os
remanentes de tesourería os número vermellos, para entendernos, que poda ter o Concello e
por outra banda tamén o grado de execución do orzamento deste ano 2005, é dicir, sobre o
orzamentado o que de verdade ao final o concello executa. Con respecto ao remanente de
tesourería, os números vermellos que dicía ao principio, esta liquidación correspondente ao
exercicio de 2005 deixa un remanente de tesourería de setecentos noventa mil euros nas
contas municipais, polo tanto a falta de liquidez no Concello de Fene parece que é aínda
bastante importante e en absoluto se poden sentir satisfeitos con este resultado, e en segundo
lugar falando do grado de execución do orzamento segundo mira fundamentalmente o capítulo
VI de investimento real de obra tanxible pódese ver como se lles informa neste documento, que
a cantidade orzamentada inicialmente era de dous millóns de euros e finalizado o exercicio de
2005 a 31 de decembro, deses dous millóns de euros hai adxudicados oitocentos cincuenta mil
euros, é dicir, o 40% do orzamentado inicialmente e gastado fisicamente, executado, hai
catrocentos vinte mil euros, é dicir, o 20% deses dous millóns de euros orzamentados
inicialmente; esto loxicamente denota algo que o grupo socialista ven denunciando exercicio
tras exercicio que é a falla de inversión real, a falla de consecución de obras reais para os
veciños e veciñas de Fene, e exemplos hai sobrados no Concello, como o parque Castelao, o
parque de Educación Vial, o Camiño dos Carballás que foi unha obra que foi o cabalo de
batalla neste salón de plenos durante bastante tempo e que se incorporou aos orzamentos
pero que segue sen executarse, ou por exemplo a modificación do PXOM para adaptado ao
novo trazado da Rolda Oeste previsto inicialmente para un ano e xa se vai para tres anos
dende que se aprobou aquela modificación neste pleno e aínda o plan xeral non está
modificado. Continúa dicindo o Sr. Puentes Rivera que ademais destes puntos, chámalles
tamén poderosamente a atención un dato que se recolle na liquidación do orzamento de
ingresos referido á subministración de auga potable no concello de Fene, a concesionaria da
auga como xa se dixo reiteradamente neste salón de plenos, ten a obriga de ingresar
trimestralmente os ingresos percibidos por esa subministración de auga e hai un dato que é o
que lles chama a atención, que por subministración de auga estaba orzamentado inicialmente
unha recadación de setenta e dous mil euros e ven que a 31 de decembro de 2005, deses
setenta e dous mil euros hai recadados pouco mais de cinco mil; que o dato parécelles
preocupante e alarmante, polo tanto pide que lles aclare este desfase entre os setenta e dous
mil euros e os cinco mil e pico recadados a final de ano, e ao mellor tamén procedería ao
parecer do seu grupo, un informe de Secretaría e Intervención ao respecto, polo que cren que
esta liquidación do ano 2005 reflexa algo que o grupo socialista ven denunciando durante moito
tempo, que é que non funciona ou non funciona ben o modelo de xestión do Concello de Fene,
a pesar tamén dos esforzos que se fixeron dende o principio da lexislatura por parte do grupo
socialista para introducir en colaboración co grupo de goberno variantes nese modelo de
xestión; que o grupo socialista non vai votar en contra desta conta do ano 2005 posto que a
súa postura ven sendo dende o principio da lexislatura unha postura de oposición constructiva
para defender os intereses dos veciños de Fene e para facer este Concello gobernable, pero é
evidente que con estes datos que acaba de expoñer tampouco poden votar a favor e polo tanto
vanse abster neste punto.

Acto seguido pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido manifesta
que realmente coa aprobación da conta xeral do exercicio é certo que están asumindo un
trámite puramente administrativo; que o Partido Popular vai votar en contra como xa votou en
contra nos orzamentos, realmente coa conta xeral non se reflexa o que é en sí a execución dos
orzamentos, que o que hai que facer é un plan de saneamento e ven que nin se reduce a
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débeda nin cos bancos nin cos provedores. Continúa a Sra. Rodríguez Rico a súa intervención
e manifesta que noutro orde de cousas lle gustaría comentar ao portavoz do PSOE que está
moi ben toda esta locución de casos que lles acaba de enumerar pero tamén todos son pegas
o que ven ao orzamento tal e como se desenrola aquí neste Concello, pero gracias á esa
postura os orzamentos seguen adiante, polo que non cre que vexan as cousas tan mal e que
noutro orde de cousas o Partido Popular vai votar en contra da conta xeral.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que como este é un trámite administrativo; que xa se discutiu o outro día na
comisión, a postura que se vai manter dende EU vai ser a que mantivo na comisión, que foi a
abstención, e que volver a insistir aquí, unhas cousas gustan máis, outras menos, e o motivo
que levou a abstención foi iso, sen estenderse mais.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido manifesta
que é certo que as obras cando rematou esta operación a 31 de decembro había moitas sen
contratar pero tamén é certo que os orzamentos foron aprobados a mediados de ano, entón o
esforzo que tivo que facer sempre, sempre é superior, e que con respecto ao tema da auga
saben que hai un acordo e un intento de facer unha nova reunión da comisión da auga para
sanear todo o tema, entre eles que estivemos un ano sen incremento habida conta da
problemática que ten o sector naval e en especial Astano, que estivo sen ocupación e polo
tanto a caída da auga foi moi importante, non é esa soamente a razón da diferencia, que son
outras cousas pero si que influíu tamén.

A continuación pido o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido sinala
que quere respostar brevemente, por unha banda a voceira do grupo municipal do PP,
simplemente explicar como xa dixo na súa intervención, que cre que hai dous xeitos de facer
oposición en Fene, ante o resultado que arroxan as últimas eleccións municipais na que os
veciños non lle confiaron a maioría absoluta a ningún grupo municipal, pois hai dúas aptitudes,
a aptitude que cre que ven mantendo o PP que ao mellor é a fácil e a cómoda que é votar que
non por sistema todo aquelo que propón o grupo de goberno e a actitude que ven mantendo o
grupo socialista dende o principio da lexislatura que é unha actitude constructiva, de diálogo co
grupo de goberno para plantexar as súas cuestións, e cando o grupo de goberno ao seu
entender é flexible e acepta loxicamente demandas que o grupo socialista ten que lle trasladan
os veciños e as acepta e as incorpora ás propostas que traen ao pleno, o grupo socialista vota
a favor e cando iso non é así pois o grupo socialista vota en contra, porque o que está claro é
que froito dese resultado das últimas eleccións municipais se todos adoptan a postura de votar
en contra e de boicotear sistematicamente todo o que ven aos plenos, Fene non é gobernable,
e non o pagarían os políticos, o pagarían tódolos veciños e veciñas de Fene, polo tanto a
postura do grupo socialista é esta e froito desa postura hai cousas incorporadas ao orzamento
como o camiño dos Carballás ao que facía referencia na súa intervención anterior, que se
incorporaron ao orzamento, igual doutro xeito non estarían incorporados, e simplemente con
respecto ao que dicía o voceiro do grupo municipal do BNG dicir que cre que por primeira vez
coinciden neste pleno denunciar a tardanza con que se aproban os orzamentos xeralmente en
Fene, que podería dicirse que é froito das negociacións que se teñen que establecer cos
grupos da oposición, pero é certo que cando o BNG gozaba de maioría absoluta os orzamentos
tampouco se aproban a 1 de xaneiro como é normal en calquera institución municipal, polo
tanto celebra ese recoñecemento por parte do voceiro do BNG e como este grupo tamén
sempre reclama ano tras ano e lexislatura tras lexislatura, espera que precisamente, para que o
orzamento do ano que ven poda estar executado en tempo e forma e o grado de execución
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sexa bastante superior ao 20% que dicían do deste ano, que o orzamento de 2007 se empece
a debater xa agora á volta das vacacións, canto antes e o 1 de xaneiro Fene poda ter un novo
orzamento.

Rematado o debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a proposta da
Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor sete (7) dos/as señores/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín e Couto Seijido.
Votos en contra catro (4) das señoras Rodríguez Rico, Blanco Pico, Fornos Corral e Malvar
Fernández.
Abstencións seis (6) dos/as señores/as Yáñez Fernández, Puentes Rivera, García Bermúdez,
Goti Ramil , Rodríguez Carballeira e Sánchez Martínez.

Á vista do resultado da votación declárase aprobada a proposta da Alcaldía anteriormente
trnascrita.

3º.- DESIGNACIÓN DA ÁREA DE FORMACIÓN DESTE CONCELLO CO NOME DE ÁREA
DE FORMACIÓN PANCHO ALLEGUE.-

Seguidamente dáse conta do ditame de Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico
e Protección que transcrita literalmente di o seguinte:

“PROPOSTA DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN, PERSOAL, TRÁFICO E
PROTECCIÓN CIVIL.

A comisión informativa, en sesión celebrada con data 1 de setembro de 2006 dictaminou o
seguinte:

“PROPOSTA DE DESIGNACIÓN DA ÁREA DE FORMACIÓN DESTE CONCELLO CO NOME
DE ÁREA DE FORMACIÓN PANCHO ALLEGUE.

Seguidamente dáse conta da proposta da Alcaldía de data 29 de Agosto de 2006, que
transcrita di:

“PROPOSTA

 Francisco Allegue  Tenreiro “Pancho” naceu en Magalofes (Fene) o 7 de xuño de 1959.
Morreu de xeito repentino, víctima dun infarto de miocardio, no seu domicilio o 4 de setembro
de 2005. Eses 46 anos foron un exemplo de compromiso coa sociedade que lle tocou vivir,
pero esencialmente cos máis desfavorecidos, coas víctimas das inxustizas. Formou parte do
comité de empresa de Astano (antes consello de delegados) dende 1978 e durante máis dunha
década. presidiu a Asociación de  Veciños de Fene dende 1984 ata 1987. Entrou a formar parte
da Corporación local en 1987 e ocupou distintos postos no Concello ata o seu falecemento.

   No seu posto do comité de empresa de Astano defendeu con enerxía os postos de
traballo no estaleiro, ao longo de todo o proceso de reconversión naval. Máis tarde, xa na
Corporación local, a creación de emprego e de expectativas para a xuventude foi tamén unha
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das súas principais metas. As sucesivas escolas Obradoiro, os Talleres ocupacionais e as
múltiples ofertas formativas tiveron en Pancho Allegue a un dos seus impulsores fundamentais.

   Por todo elo, e como recoñecemento da especial dedicación a este Concello de Pancho
Allegue, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte Acordo:

   Designar  á Área de Formación deste Concello co nome de Área de Formación  Pancho
Allegue.”

 Non producíndose debate sométese a votación ordinaria a proposta e por unanimidade
dos/as Sres./as concelleiros asistentes á sesión, se dictamina favorablemente a proposta
anteriormente transcrita, propoñendo 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 están totalmente de acordo, como así o manifestaron na xunta de voceiros na
que se falou deste tema; que cre que como se dixo na homenaxe do outro día é de obrigado
recoñecemento a labor de Pancho Allegue con este acordo, pero si que queren que quede
constancia na acta do pleno dunha cousa que se falou na xunta de voceiros que é, por suposto
sen intención de mesturar unhas cousas con outras pero si dentro do que se está a falar de
recoñecemento de concelleiros neste salón de plenos, o cumprimento do acordo deste pleno
do ano 98, recoñecer tamén o labor dos concelleiros fusilados no ano 36 cando se produce o
golpe de estado contra o goberno lexítimo da segunda república, naquela xunta de voceiros,
dunha das cousas que falaron foi precisamente de dar cumprimento a ese acordo plenario que
consistía en dedicarlle unha rúa ou un espacio público do Concello ao Alcalde Ramón Souto e
a cada un dos concelleiros e ao secretario municipal e que tamén dentro deste ano no que se
celebra por acordo do Congreso dos Deputados e da Xunta de Galicia o ano da memoria
histórica, dentro deste ano que tamén o Concello de Fene organizase un acto institucional de
recoñecemento ás víctimas dese golpe de estado fascista do ano 36 e en concreto dos seus
representantes municipais, e quere deixar constancia neste pleno que se falou isto na xunta de
voceiros e que está ese acordo pendente que espera se trate na próxima comisión de cultura.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido
manifesta que están totalmente de acordo en que a área de formación leve o nome de Pancho
Allegue, o que lles parece un pouco triste é que sabendo dende o tempo que saben que se vai
levar isto a cabo, estando tódolos grupos de acordo como estaban en todos estes aspectos, é
triste que se faga a inauguración e que despois se leve ao pleno este punto, co tempo que se
tivo e que isto puido ir ao pleno anterior porque repite, é un tema no que todos estaban de
acordo en tódolos aspectos, e que da unha sensación de deixadez que dálle pena e tiña que
dicilo.

Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que están totalmente de acordo en concederlle o nome de Pancho Allegue e o que di
o Sr. Puentes Rivera pois é certo que se quedou en facer iso e que en canto se poida que se
faga.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que o tema non foi ningunha deixadez porque saben que non se podía facer un
pleno extraordinario para este tema, que despois do pleno do mes de agosto foi cando se
tiveron as reunións para decidir o tema da área de formación, entón tampouco corría tanta
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presa e cre que unha cousa que se aproba por unanimidade non é a cuestión de que si o día 4
foi a homenaxe e hoxe se aprobe. A Sra. Rodríguez Rico intervén e di que está de acordo pero
que dende que se sabe que isto se ía levar a cabo non vai un mes só, xa hai tempo que se
sabía.

Rematado o debate polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil de data 1 de
Setembro de 2006 sendo aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de
Organización, Persoal, Tráfico e Protección Civil anteriormente transcrito

4º.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE
PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E A MULLER E OS CONCELLOS DA COMARCA
DE FERROLTERRA (FERROL, ARES, MUGARDOS, FENE, NEDA, SAN SADURNIÑO, AS
SOMOZAS, MOECHE, CEDEIRA, MAÑÓN, VALDOVIÑO) PARA A PRESTACIÓN DO
SERVIZO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES E PROMOCIÓN DA IGUALDADE.-

A continuación dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Servizos Sociais, Sanidade,
Muller e Consumo de data 26 de xullo de 2006 que transcrito literalmente di o seguinte:

AO PLENO DA CORPORACIÓN

PUNTO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES.

Visto o informe-proposta emitido pola Presidenta desta comisión en data do 19 de xullo de
2006, en relación coa sinatura do convenio entre o Servizo Galego de Igualdade e o Concello
de Fene para a prestación do servizo de información ás mulleres e promoción da igualdade, a
Comisión, en votación ordinaria e por unanimidade das señoras e señores asistentes estimou
oportuno propoñer ao Pleno da Corporación a aprobación da proposta presentada,  que
transcrita di:

“Un dos obxectivos do Servizo Galego da Igualdade (S.G.I.) para este ano 2006 é a extensión
dun servizo mínimo de información ás mulleres a todo o territorio galego.

En 72 concellos de Galicia existen Centros de Información á Muller subvencionados dende a
Xunta e con compromiso de dar atención a mulleres de concellos próximos. Debido ás
características xeográficas do territorio galego como a dispersión da poboación, dificultades da
comunicación entre concellos e outras, estase a revisar o sistema polo que se presta este
servizo para que poda chegar a todos os concellos de Galicia.
Para este ano 2006, e coma fórmula transitoria, solicítase a colaboración do concello de Fene e
de todos os da comarca de Ferrolterra (Ferrol, Ares, Mugardos, Neda, San Sadurniño, As
Somozas, Moeche, Cedeira, Narón e Valdoviño) na construcción desta rede, a través da posta
en funcionamento dun Punto de Información ás Mulleres que contaría coa achega do persoal
técnico dun CIM.

Dado que o Concello de Fene xa conta cun Servizo Municipal de Atención á Muller (S.M.A.M.),
no que se prestan, entre outros servizos, asesoramento xurídico e psicolóxico, información
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sobre recursos específicos ás mulleres, colaboración na asistencia integral ás víctimas de
violencia de xénero, tramitación do Servizo de Teleasistencia Móbil para Víctimas de Violencia
de Xénero, etc., crearíase unicamente un Punto de Información ás Mulleres, que funcionaría un
día á semana e sería atendido por unha/un técnica/o do SGI que se desprazaría ate o lugar e
espazo que se asigne e habilite para a prestación deste servizo. Podería asemade, colaborar
coa psicóloga responsábel do S.M.A.M. en temas relacionados con Políticas e Planos de
Igualdade, ou outros a valorar.

A tal efecto, e dada a brevidade de resposta esixida dende a Vicepresidencia, o día 10 de xullo
remitiuse documento asinado polo Alcalde manifestando a conformidade por parte do Concello
de Fene co borrador de convenio de colaboración entre o SGI e os concellos da comarca de
Ferrolterra para a prestación do Servizo de Información ás Mulleres.

CUSTO: 125 € mensuais dende a sinatura e aprobación do convenio ate o 31 de decembro de
2006. O importe farase efectivo de xeito nominal nun pagamento por mes directamente á/ao
traballadora/or asignada polo S.G.I. mediante documento de recibín mensual.

PROPOSTA:

• Aprobación da sinatura do Convenio de Colaboración entre o SGI e o Concello de Fene
para a prestación do Servizo no Punto de Información á Muller.

• Elevar a proposta ao Pleno Municipal.

• Aprobación do Custo e libramento de fondos con cargo á partida 313.22706.”

A continuación dáse conta da emenda da Alcaldía ao ditame da Comisión Informativa de
Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Consumo de data  26-7-06, que transcrita literalmente di o
seguinte:

“De conformidade co disposto no artigo 94 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, á vista do informe emitido pola Interventora municipal de data 6 de setembro
de 2006, esta Alcaldía presenta a seguinte

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS
SOCIAIS, SANIDADE, MULLER E CONSUMO DO DÍA 26 DE XULLO DE 2006:

Na parte expositiva, onde di:

“... CUSTO: 125 € mensuais dende a sinatura e aprobación do convenio ate o 31 de decembro
de 2006. O importe farase efectivo de xeito nominal nun pagamento por mes directamente á/ao
traballador/a asignada polo S.G.I. mediante documento de recibín mensual.”

Debe dicir:

“...CUSTO: 125 € euros mensuais dende a sinatura e aprobación do convenio ate o 31 de
decembro de 2006. O importe farase efectivo de xeito nominal nun pagamento por mes
directamente á/ao traballador/a fronte a acreditación do servizo realizado”.
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E na parte dispositiva, onde dí:

“Aprobación do custo e libramento de fondos con cargo á partida 313.22709”

Debe dicir:

“Aprobación do custo e libramento de fondos con cargo á partida 2006.313.230.01.”

Non producíndose debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a emenda
ao ditame da Comisión Informativa de Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Consumo transcrita
anteriormente, a cal é aprobada por unanimidade.

Seguidamente sométese a votación ordinaria  o ditame da Comisión Informativa de Servizos
Sociais, Sanidade, Muller e Consumo, coas modificacións que resultan da emenda aprobada
anteriormente, sendo aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o distame da Comisión Informativa de
Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Consumo anteriormente transcrito coa modificación que
resulta da emenda aprobada.

5º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA (ART. 82.3 DO R.O.F.),
PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA RELATIVA Á FIXACIÓN DOS DÍAS DE FESTAS DESTE
TERMO MUNICIPAL PARA O VINDEIRO 2007.-

Seguidamente 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.

A continuación dáse conta da proposición da Alcaldía de data 4 de Setembro de 2006, que
transcrita literalmente di:

    “P R O P O S I C I Ó N

 Visto o escrito remitido pola Delegación Provincial da Consellería de Traballo de data 28
de agosto de 2006 (entrada 31.08.06,  nº  rexistro 5337) polo que comunica que o   Consello
da Xunta de Galicia aprobou o Decreto 130/2006, do 27 de xullo,  polo que se determina o
Calendario Laboral para o ano 2007 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm.151 do
7.08.06), e que, co obxecto de determinar os dous días de cada ano natural que neste Concello
teñen carácter de festas  locais por tradición  propia, segundo establecen o artigo 37.2 do
Estatuto dos traballadores  e o 46 do Real  Decreto 201/1983,  do 28 de xullo,  solicita o envío
de proposta do pleno ou órgano do Concello que sexa competente,  na que consten os datos
concretos dos dous días de festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito  deste
termo municipal para o vindeiro ano 2007, que deberá remitirse antes do día 20 de setembro de
2006.

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN  A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
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Primeiro.- Fixar como días de festa de carácter retribuído e non recuperable deste termo
municipal para o vindeiro ano 2007 o  día 21 de febreiro ( Mércores de Cinza)   e o día 6 de
agosto    (Festividade de San  Salvador).

Segundo.- Remitir certificación do presente acordo á Delegación Provincial da Consellería de
Traballo.”

Non producíndose debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a
proposición que resulta aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación declarase aprobada a proposición da Alcaldía anteriormente
transcrita.

6º.- DACIÓN DE CONTA DO NOMEAMENTO DO NOVO VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL
DO PSdeG-PSOE.-

Dáse conta do escrito presentado por D. Antón Lois Noceda Carballo, Secretario Xeral da
Agrupación Local do PSdeG-PSOE de Fene e D. José Antonio López Rodríguez, Secretario de
Organización da Agrupación Local do PSdeG-PSOE de Fene que transcrito di:

“A: Secretaria Concello de Fene, Alcalde Concello de Fene.

Pola presente infórmolle que o Grupo Municipal Socialista reunido o día 3 de agosto de 2006,
ás 17.00 H, no local do mesmo na Casa do Concello, acordou por maioría absoluta dos seus
membros o nomeamento dun novo portavoz municipal, resultando elixido por maioría absoluta
dos membros do grupo o concelleiro Ivan Puentes Rivera (DNI: 32.659.823).

Por todo isto, xuntase a acta da xuntanza e solicitase se procede ao recoñecemento do novo
portavoz municipal.”

7º.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o anterior Pleno Ordinario e
comprendidas entre os números 704 do 2 de Agosto de 2006 e a número 764 de 31 de Agosto
de 2006.

8º.- MOCIÓNS URXENTES.- Non se presentan.

9º.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido,  que
manifesta que dende o grupo socialista teñen algún rogo e algunha pregunta. En primeiro lugar
querían traer tamén a esta sesión plenaria a situación na que se atopa a nave, as instalacións
da antiga Ruber en Santa Ana, como saben todos unhas instalacións que están absolutamente
abandonadas e rebentadas e espoliadas porque nos últimos tempos tense levado de alí de
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todo incluso as ventás da nave; que o problema é que segundo denunciaron varios veciños e
segundo concelleiros e concelleiras do seu grupo puideron comprobar. no interior da Ruber
seguen almacenados unha importante cantidade de caucho, á vista, polo menos unha
cantidade importantísima de rodas e de virutas de caucho, tanto no interior da nave coma na
explanada da mesma, uns residuos que loxicamente están onde está situada a nave, no medio
do monte totalmente rodeada de maleza, nun estado de abandono e de accesibilidade
practicamente absoluto, pois loxicamente, son uns residuos que revisten unha perigosidade
alta polo menos de inflamación e de que poida prender o lume algún día naquela zona.
Continúa o Sr. Puentes Rivera dincidno que ademais diso se lles ten dito que dentro da nave
hai toneladas de caucho, unhas en estado sólido, en pranchas, e outras, que, quizáis sexa o
máis perigoso, en estado líquido almacenado en bidóns no interior desa fábrica; que a
perigosidade é evidente polo risco de incendios pero, incluso tamén sanitariamente isto pode
supoñer un problema, que teñen datos de expertos sanitarios que sinalan que as montañas de
neumáticos como as que pode haber alí dentro forman unha especie de arrecifes onde a
proliferación de roedores, insectos e doutros animais constitúe un problema engadido a esa
contaminación, dise por exemplo que a reproducción de certos mosquitos que transmiten por
picadura febres ou encefalites pode chegar a ser catro mil veces maior na auga estancada dun
neumático que na propia natureza. Continúa dicindo que loxicamente a súa intención non é
crear ningún tipo de alarmismo con este tema pero si a de que se tome conciencia seria dun
perigo que está no medio do monte pero próximo ás zonas mais habitadas do Concello de
Fene e que non está sometido practicamente a ningún tipo de vixiancia, por iso si que rogan ao
grupo de goberno que realicen as xestións oportunas, entendendo tamén as dificultades que
supón polo estado administrativo no que se atopa a propia sociedade Ruber, pero que inicien
xestións para, polo menos, que se trasladen os residuos que hai dentro desa fábrica a un lugar
seguro e se elimine este perigo potencial para o pobo de Fene.

Continúa a súa intervención o Sr. Puentes Rivera e manifesta que en segundo lugar, con
respecto aos centros de ensino e a unha semana de que se inicie o novo curso académico,
pregunta polo estado no que se atopan os centros de ensino primario do Concello de Fene e en
concreto se o grupo de goberno ten noticia de que existe algún tipo de deficiencia que impida o
normal inicio do curso na data sinalada polas autoridades educativas. Por último di que quere
facer un rogo ao grupo de goberno e é con respecto ás actas da Xunta de Goberno Local,  que
a última acta que recibiu o grupo socialista é do 28 de outubro de 2005; que nas Xuntas de
Goberno Local, como todo o mundo sabe, están os concelleiros e concelleiras que forman
parte do grupo de goberno, a Xunta de Goberno ten unhas funcións atribuídas e pode aprobar
unha serie de cuestións que non teñen porque vir a pleno e por tanto rogan ao grupo de
goberno que se entreguen canto antes as actas dende o 28 de outubro de 2005 e que a partir
de agora se entreguen puntualmente aos grupos da oposición porque pódense estar decidindo
cousas nas Xuntas de Goberno das que os concelleiros da oposición non se enteran.

A continuación pide o uso da palabra O Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido di que
vai dicir tódalas xestións que se están facendo ou que se levan facendo co tema da Ruber
dende o Concello; di que dende o mes de marzo aproximadamente que se mandou unha
relación que pediu a Consellería de Medio Ambiente sobre verquidos no concello, mandouse o
tema de Ruber como un dos puntos, que ata o día de hoxe se falou sucesivamente coa Xefa do
Servicio de Medio Ambiente, co Delegado, co Subdirector Xeral e co Director Xeral e á data de
hoxe non teñen ningunha resposta positiva. Continúa o Srl. Pico Sanmartín dincindo que
soamente quere dar un dato, que a última conversa telefónica que tivo coa Xefa do Servicio
pediulle que lle mandara unha prefactura por dicir así, para ver cómo podían eles afrontar
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retirar eses neumáticos de alí, que a día de hoxe non a ten feita porque é incalculable o que hai
alí, entón o único prezo que ten, que llo vai mandar mañá, é 140 euros tonelada depositada,
ben en Sogarisa, ben en Vigo, ou nun centro habilitado para tratala, alí hai miles de toneladas
de rodas, ata agora ninguén se atreveu a calcular con exactitude as toneladas que hai alí e o
único que lle deron foi un prezo por tonelada para levala a un centro habilitado que é de cento
corenta euros por tonelada, calcula por dicir algo, que ao mellor quédase curto, que hai mais de
cen mil euros de transporte de rodas, co cal quere dicir que o concello non pode afrontalo e
Medio Ambiente como lle dicía a Xefa do Servicio, que se lle mande a factura e a ver se a finais
de ano lles queda algunha partida que non se esgote e poden facelo, senón é imposible neste
ano porque son moitos cartos; porque a día de hoxe non pode dicir máis nada, que estivo alí
varias veces, que de momento non lle picou ningún mosquito pero alí é certo que hai de todo.

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. González Tomé quen, unha vez concedido
manifesta en canto ao tema dos colexios, que en principio o curso escolar vai con toda
normalidade; que as únicas reparacións que se están a facer son as puntuais que se fan
tódolos anos, pintado, reparacións pequenas, pero de que teñan coñecemento non hai nada
mais.

Intervén de seguido o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que en canto ao tema das actas da
Xunta de Goberno Local non se mandan porque agora mesmo non hai Xunta de Goberno Local
xa que ao recuperar a Alcaldía tódalas súas competencias para axilizar un pouco a tramitación
de tódolos temas municipais practicamente son competencias que ten él e, polo tanto, non se
está a celebrar Xuntas de Goberno Local. O Sr. Puentes Rivera intervén e dí que o grupo
socialista non recibe actas da Xunta de Goberno Local dende o 28 de Outubro do ano 2005, e
o acordo polo que o Alcalde asumiu as funcións que tiña a Xunta de Goberno Local é bastante
posterior, e dende aquela esas actas non as ten e loxicamente as queren ter. O Sr. Alcalde di
que non hai problema, que se lles mandarán dende esa data ata a última Xunta de Goberno
Local.

A continuación pide o uso da palabra o Sr.  Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido
manifesta que quere trasladar un par de queixas, unha duns veciños de Limodre que a raíz da
obra da estrada que serve de base e apoio ao alcantarillado do polígono industrial parece ser
que as parcelas quedaron agora sen accesibilidade e os propietarios queren solucións de
accesibilidade a esas parcelas, por tanto solicita as xestións oportunas e a actuación
correspondente para procurar esa accesibilidade. Continúa o Sr. Rodríguez Carballeira e
manifesta que a segunda cuestión é unha queixa individual aínda que afecta a varios veciños,
trátase dun veciño de Maniños que en abril de 2004 a través de escrito denunciou uns
verquidos no camiño que da ao parque do Pombal antes de chegar á entrada do Pote, camiño
de terra, e que no mesmo escrito denunciaba o mal estado do camiño de terra e de que había
uns vertidos, se fixo un informe da policía naquel momento que certificaba que efectivamente
había uns verquidos e incluso se notificou por parte da Alcaldía no seu momento aos supostos
veciños que facían os verquidos e tamén se notificou a Aquagest para que controlase o tema e
solucionasen a cuestión; que o tema é que recentemente, en xuño de 2006 este veciño reitera
que se seguen producindo verquidos alí e que o camiño segue en mal estado, de terra, por
tanto solicita que ese compromiso realmente se cumpra e que se proceda en todo caso a
certificar que se cumpra aquel acordo por parte do goberno, e que por outra parte é zona
urbana, que non parece ter moita razón un camiño de terra, e que por tanto haxa unha
actuación que dote a ese camiño dun camiño normal en zona urbana, como en zona rústica.
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Continúa a súa intervención o Sr. Rodríguez Carballeira e manifesta que a terceira cuestión é
que no último pleno ordinario, da que non teñen o acta, hai máis dun mes, exactamente un mes
e catro días, plantexou o tema de varias obras no Concello de Fene que se están a facer sen
licencia; que por parte do poñente de urbanismo se lle dixo que se ía mandar por escrito, e que
a estas alturas o seu grupo non ten resposta por escrito, nin convocada ningunha comisión de
urbanismo que hai moito que non se convoca ningunha, e en todo caso vai reiterar a mesma
petición e vai dicir o nome das obras e as datas e quere que se recolla outra vez na acta. Di
que o 22 de abril de 2005 ao promotor Servando Souto, previa aprobación da comisión de
obras e da Xunta de Goberno Local hai uns condicionantes da licencia que son que ten que
presentar o proxecto de urbanización, autorización do Ministerio de Fomento porque está
nunha zona de influencia de Renfe, proxecto de execución etc; que na comisión de obras, un
ano despois, xa a obra rematada estructuralmente, presenta o proxecto de execución, non hai
proxecto de urbanización, nin aval bancario, nin cesión de terreos, nin presenta documentación
de petición de Renfe, é dicir, está construíndo sen licencia xa que son requisitos ineludibles
para conceder licencia senón non hai licencia de obras. Continúa dicindo que este mesmo
promotor solicita ao lado unha nova licencia e  na comisión do 8 de maio de 2006, tras informe
técnico correspondente e por unanimidade se esixen requisitos previos de outorgamento da
licencia, todo iso antes de empezar as obras, presentación do proxecto de urbanización,
autorización do Ministerio de Fomento, cumprir a normativa de garaxes, etc; di que o que quere
dicir é que estas obras están estructuralmente feitas, empezadas, e de momento non hai
resposta, non coñece que teña licencia de obras, por tanto, tendo en conta que o poñente non
tiña moito interese en aclarar este asunto, solicita por parte do Alcalde que faga cumprir a
legalidade ou pola contra, que explique as razóns de por qu´r parece ser que neste Concello
hai quen ten bula para vulnerar a lei. Continúa o Sr. Rodríguez Carballeira a súa intervención e
manifesta que nesta dirección quere tamén saber a licencia, no seu momento houbo distintas
opinións sobre o que significaba unha modificación encuberta do plan, co edificio que está
facendo aquí o Sr. Pérez, diso hai tamén máis dun ano, tamén había un condicionante desa
licencia e a entrega dun proxecto de urbanización e quere preguntar se está presentado ese
proxecto de urbanización e que lle responda o poñente de urbanismo, e se non é así, qué
medidas vanse adoptar para facer cumprir a legalidade.

Remata a súa intervención o Sr. Rodríguez Carballeira dincindo que quere plantexar outra
cousa xa de forma reiterada e é a necesidade de limpar o río Cádavo no tramo canalizado
fronte ás casas de San Valentín en Perlio, en todo caso que se fagan as oportunas xestións
diante de Augas de Galicia, se lle corresponde a Augas de Galicia que o faga, pero en todo
caso insiste nese tema antes de que veña o inverno.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido manifesta
que en relación ás parcelas de Limodre, o coñecemento que ten a día de hoxe é que tódolos
veciños que viñeron a reclamar as súas entradas, que tiñan toda a razón do mundo, que están
todas feitas; que non dubida das súas palabras pero non ten coñecemento de que haxa
algunha sen facer, en todo caso se hai algún veciño que non a ten que veña a falar con ´wl que
non hai problema ningún. Continúa o Sr. Pico Sanmartín dinciindo que en canto ao camiño do
Pombal é un dos que van recollidos e previsto para o 2007; que cre que é así pero en todo
caso habería que miralo  que non quere dicir algo sen saber; que o Sr. Servando Souto a día
de hoxe ten todo presentado, lle parece, está na oficiña técnica e están informando os técnicos
e tan pronto se poída dar toda esa documentación darase; di que o Sr. Manuel Pérez Pérez ten
todo entregado agás o plan de urbanización xa que o proxecto desa rúa,  como se dixo na
Comisión, o quere facer o Concello e seguen mantendo para que o cacho que teña que facer
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él, o que lle pertence a él, que o faga coas normas que lle dicte o Concello non ao revés, que
estase presentando toda a documentación e imaxina que na vindeira comisión de urbanismo
poderase levar todo xa ou, en todo caso, no próximo pleno se presenta ou se da por escrito
que non hai ningún problema.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico quen, unha vez concedido
manifesta que o primeiro punto é que xa no pleno anterior se tratou sobre a denuncia que lle
transmitiran algúns veciños de Maniños, e que como considera que non quedou claro á zona á
que se refería volveu, e di que é en Souto da Ribeira, que na estrada hai un cartel que pon
Souto da Ribeira e baixa cara abaixo, atopase un camiño asfaltado que hai 8 metros e nesa
esquina pon Ribeira, nesa confluencia hacia arriba, aí nese tramo é onde está a problemática
que se denunciou o mes pasado; di que con isto quere facer esta aclaración para que se saiba
en concreto onde é, aí hai  problemas de aliñación entre veciños.

Pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso quen, una vez concedido, di que ese camiño
enlaza concretamente co camiño que vai dende Barallobre ao porto de Maniños e é certo que
hai un conflicto veciñal porque se trata dun camiño particular e parécelle que ten unha entrada
ás dúas primeiras casas que se lle dera formigón para que o amañaran. A Sra. Rodríguez Rico
intervén e  di que o reitera máis que nada para que quede clara a localización do camiño.

A Sra. Rodriguez Rico continua a súa intervención manifestando que non está de acordo co
concelleiro de cultura que dixo que o curso escolar empezaba con normalidade; que en
concreto o CEIP de Sillobre hai aprobada unha factura, cre que xa do mes de outubro pasado,
en marzo volveu a preguntar e se lle contestou que se ían facer as obras inmediatamente, o
colexio empeza o luns e o parque da pena, entón non está todo correcto, e que disto fala con
coñecemento de causa.

O Sr. González Tomé intervén e manifesta que él dixo en canto ás escolas, que o parque non
ten nada que ver.

O Sr. González Vizoso intervén e di que esa obra está adxudicada a unha empresa e que
supón que se fará de forma inmediata, non obstante alí xogos hai, que esas inversións non as
ten por qué facer o Concello e iso ven herdado da xestión anterior que nunca se preocuparon
dos parques dos colexios, e que eles fan un esforzo económico para acometer esas obras.

A Sra. Martínez González intervén e di que ela pasa tódolos días por diante do colexio e ve que
estase a traballar no colexio e no parque.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido pide que
por parte de Intervención ou de Secretaría se explique a Resolución nº 755.

Pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso  e manifesta  que esta resolución refírese á
contratación de persoal para as escolas , que é persoal para servicios xerais, que os que están
na comisión de persoal saben que se necesitaba a maiores dúas persoas e entón as listas de
espera que tiña naquel momento o concello estaban esgotadas, por tanto decidiron tódolos
grupos políticos por unanimidade de tirar das listas que mandaba o servizo galego de
colocación e coller de aí dúas persoas; continúa dicindo que o lóxico sería confeccionar unhas
bolsas, que están pendentes de que polo servicio de Secretaría se fagan esas bolsas, que
están acordadas no convenio de 2005 para tirar delas cando se necesite por calquera razón,
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por razóns de vacacións, de baixa, etc. e mentres eso non está solucionado creron que o
sistema máis democrático por unanimidade era o que se aprobou. Continúa o Sr. González
Vizoso dicindo que en canto ás mulleres das escolas ten que dicir que estase aplicando o
sistema xeral que se aplicou no seu día, recorrer ás listas de xente que no seu día optou a
unha praza e que non conseguiu esa praza e se formaron esas listas de espera, esas persoas
son contratadas desa forma, digamos que o que está aquí non é unha cousa que está ao
marxe dos acordos dos grupos políticos, recoñece e sabe que efectivamente hai que
confeccionar esas listas xerais pero mentres que non estean feitas polo servicio de Secretaría
pois o mais democrático é tomar un acordo por parte dos grupos políticos e el se limita a
executar ese acordo.

A Sra. Blanco Pico intervén e di que quere que por Secretaría se informe,  xa que hai un
informe de reparo.

Seguidamente, de orde da Presidencia intervén a Sra. Secretaria, e manifesta que
efectivamente nesa  Resolución 755 consta un informe de reparo da Intervención municipal e
que  polo que respecta á nota informativa de Secretaría, que se emite á vista do informe
emitido pola Intervención se remite ao que consta transcrito na propia Resolución agás que a
Sra. Blanco Pico queira algunha aclaración.

A Sra. Blanco Pico intervén e di que se é posible se aclare por parte de Intervención.

Seguidamente de orde da Presidencia, intervén a Sra. Interventora e manifesta que na
resolución da alcaldía faise constar un informe de reparo de Intervención posto que, como
recolle nel, os contratos son subscritos sen que conste, que con carácter previo á súa
formalización, se tivese realizado o correspondente proceso selectivo, e isto implica o que pon
na resolución a formulación dun reparo.

Intervén a Sra. Blanco Pico e manifesta que segundo se desprende da resolución estas
contratacións non son conforme coa legalidade e non podemos incorrer en ilegalidades tan
graves.

Intervén o Sr. Alcalde  e di á Sra. Blanco Pico  que esas son interpretacións dela, e que se ten
algún reparo, que presente unha denuncia e punto.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso quen, unha vez concedido di que a
Sra. Blanco Pico ten uns compromisos, que os compromisos os colle ante os partidos políticos
que están presentes aquí os tres e o compromiso é que mentres que non se executaran uns
criterios para a selección a través das bolsas que se recurría aos listados internos do Concello
como forma máis democrática, e que no caso desas dúas persoas se seleccionou
directamente.

Pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico e unha vez concedido di que por parte do PP se
reiterou en diversas comisións, e así lles debe constar, que había que elaborar unhas listas
para este tipo de contratacións e que nunca estiveron de acordo.

Continúa a Sra. Blanco Pico e pide que se lles aclare en qué estado está a motobomba que no
seu día se lles dixo que se había levado a reparar e, como non tiveron ningún tipo de
comunicación, queren saber sobre a reparación desa motobomba.
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Intervén a Sra. Martínez González e respóstalle que se lle contestará por escrito no próximo
pleno.

A Sra. Blanco Pico continúa dicindo que tamén no pleno de xullo se lles dixo que por escrito se
lles ía a comunicar e queren saber en qué estado están as negociacións do túnel, que había un
escrito enviado á Xunta e que se comprometeran a mandarllo tamén e a día de hoxe seguen
sen ter contestación por escrito e a día de hoxe ven a Sra. Martínez González a dicirlle
novamente que se lle contestará por escrito.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido
manifesta que quere facer dous rogos e dúas preguntas. A primeira é que na Avda. Marqués de
Figueroa quéixanse os veciños de que hai poucos bancos e algúns están situados onde non
deberían estar xa que está ao sol e como se ve non serven para moitas cousas, e que se se
podería mirar cos técnicos de poder facer algunha cousa, que tamén falan de que son
pequenos pero iso xa será mais difícil de solucionar. Continúa o Sr. Sánchez Martínez e di que
outro rogo tamén é que no Círculo Mercantil de Fene, que é un sitio onde agora no verán hai
moita actividade, o bar do mesmo carece de  contenedores do vidro e lles cadra bastante
lonxe, o mais próximo é na Avda. Naturais, e pregúntalle á Sra.Martínez González se se lles
pode dar algunha solución porque a distancia é de 700 ou 800 metros.

Continúa a súa intervención o Sr. Sánchez Martínez e preunta ao Sr. Alcalde en relación cos
gastos que orixine o convenio para a xestión do parque de bombeiros, quen corre con eles, se
o Concello, se é dentro do Concello, ou o veciño.

O Sr. Alcalde contesta que  o parque, ao ser comarcal, hai que ampliar as instalacións e tamén
o persoal; que o Concello non ten que pagar absolutamente nada, sabe que ten que pagar o
40% a Xunta, 40% a Deputación e o 20% que correspondería ao resto dos Concellos o paga a
Deputación, ou sexa que o asume a Deputación porque este Concello non ten obriga de ter
parque de bombeiros; que no convenio fálase unicamente de ampliación de instalacións, de
persoal e de salarios, despois, o funcionamento, se hai un incendio non vai contemplado no
convenio será desenvolvido posteriormente nunha ordenanza.

Pide o uso da palabra o Sr. González Vizoso e di que ao que se refire o Sr. Sánchez Martínez é
que se un veciño chama, nese caso farase unha ordenanza cunhas taxas e se lle cobrarán aos
veciños.

Intervén novamente o Sr. Sánchez Martínez e manifesta que outra pregunta é sobre o paseo
de San Valentín, o tema do Regueiro sobre o terraplén que había cortado, que o día un veu na
Voz de Galicia que Costas ía solucionar o tema,  e pregunta se se vai solucionar cunha
pasarela ou como.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín que, unha vez concedido resposta
en canto aos bancos da Avda. Marqués de Figueroa, que están colocados segundo o proxecto,
pero que os técnicos municipais non teñen problema en que revisen iso; que un de feito
cambiouse esta semana, o que estaba xunto ao Banco Pastor, e que se hai que cambiar máis
é un problema que terán que revisar os técnicos. Continúa o Sr. Pico Sanmartín dicindo que en
canto ao paseo do Regueiro, efectivamente Costas, como medida de precaución, xa que
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quedou cun terraplén bastante alto, vai quedar solucionado cunha pasarela de madeira que vai
pasar ao puntal e vai dar conexión ao camiño do Regueiro.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás dezanove
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.


