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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 01.12.2016

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 06.10.2016

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.05 h do
06.10.2016,  baixo  a  presidencia  do  alcalde  Juventino  José  Trigo  Rey,  reúnese,  en  primeira
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria convocada para hoxe.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Bértoa Puente, Juan José Franco Casal, Juana Barro
Couto, José Andrés Serantes Painceiras, Alejandro Jorge Gutiérrez Sánchez, Ana María Novo Picos,
Alejandra Permuy Meizoso, Justo Martínez Ardá, María Manuela Aguilar Prieto, Antón Lois Noceda
Carballo, Joaquín Julián Ayala Garrido, Amalia García Balado, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, César
Daniel Castro García e María del Carmen Martínez Rodríguez

Secretaria:

Estefanía Manteiga Lamas

Interventora: 

Iria Luisa Díaz Gavela

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

1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas das sesións ordinarias do 07.07.2016
e do 04.08.2016, e da sesión extraordinaria do 29.08.2016

Non habendo obxeccións, as actas quedan aprobadas.

2.  Dación  de  conta  das  Resolucións  da  alcaldía  dende  o  núm.  944/2016  ao  núm.
1093/2016

Os concelleiros danse por informados.

3. Aprobación, se procede, da   proposta de modificación do Anexo I das bases de execución
do orzamento do 2015 prorrogado (subvencións nominativas)

Consta  no  expediente  a  seguinte  Proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  na
Comisión informativa de Dinamización Económica do 26.09.2016 por 3 votos a favor (2 do BNG e 1
do grupo mixto) e 3 abstencións (2 do grupo municipal do PP e 1 de Somos Fene):

“PROPOSTA DA ALCALDIA

Tendo en conta a providencia de 20/09/2016 de modificación  do Anexo I das Bases de Execución do
Orzamento  de  2015,  prorrogado,  informada  favorablemente  por  la  intervención  municipal  o
21/09/2016.

Esta Alcaldía  presenta proposta de acordo ó Pleno da Corporacion para que, previo dictame da
Comisión de  Facenda, se  proceda á adopción dos seguintes acordos:

Primeiro.-  Aprobar  a  modificación do  Anexo I  das  Bases de  Execución  do  Orzamento  de 2015,
prorrogado,  determinando as subvencións nominativas máis significativas a asociacións e  entidades
que fomentan  actividades  de utilidade  pública ou interese social  entre os veciños do Concello
neste exercizo 2016.
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Como consecuencia desta modificación, o Anexo I  quedaría co seguinte contido:

RELACION NOMINAL DE SUBVENCIONS NOMINATIVAS.

Aplicación
orzamentaria

Entidade beneficiaria Obxecto Importe

326.48901 ANPA Centieiras Mantemento e funcionamento do comedor
escolar

1900,00

326.48901 ANPA Os Casais
Mantemento e funcionamento do comedor
escolar 800,00

326.48901 ANPA A Xunqueira Mantemento e funcionamento do comedor
escolar

800,00

231.48900 Cáritas
Realización  de  actividades  de  interese
social:  atención a persoas desfavorecidas
do concello

5000,00

231.48900 Aspaneps
Mantemento  e  funcionamento  da
asociación durante o ano 2016

4000,00

231.48900 Fundación Amigos Galicia
Realización  de  actividades  de  interese
social:  atención a persoas desfavorecidas
do concello

4300,00

334.48900 Os Centolos Organización do festival Fene Rock 2016 6000,00

334.48900 Agarimo de Sillobre Organización  da  festa  das  Lavandeiras
2016

1500,00

334.48900 CPS San Valentín Obradoiros de Nadal 700,00

334.48900 AAVV Magalofes Organización da festa do Poltro 2016 1000,00

334.48900
AAVV  Sta.  Eulalia
Limodre

Organización da festa da orella 2016 1000,00

334.48900 AC Felicia Organización do Felipop 2016 5000,00

334.48900 CMI Unidade de Fene Organización do Premio Pérez Parallé 2016 2000,00

334.48900 Airiños de Fene Organización da Xuntanza Gaiteiros 2016 4000,00

334.48900 CRD O Pote Organización da Festa da Ameixa 2016 500,00

334.48900 CRD O Pote Organización da Romaría O Pote 2016 3000,00

334.48900 ACRD Liga Amigos Organización  da  Romaría  O  Camiñante
2016

1000,00

334.48900 Asoc. Vikingos Río Castro Organización XI Romaría Vikinga 3000,00

341.48900
Club  escudería  Scratch
Fene

Organización Slalom Fene 2000,00

Segundo.- A aprobación inicial da modificación someterase a exposición pública por un prazo de 15
días para os efectos de que podan presentarse reclamacións. No suposto de que non se presentaran
durante ese prazo, considerarase definitivamente aprobado; de non ser así, deberán resolverse as
alegacións e procederse á súa aprobación definitiva. Unha vez aprobado e aos efectos da súa entrada
en vigor, deberá publicarse no BOP o ANEXO I de relación nomina de subvencións nominativas.

Fene, 22 de setembro de 2016
O alcalde,
Juventino J Trigo Rey”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que anuncia o
voto favorable. Non obstante matiza que ve con tristeza que unha entidade social como Cáritas que
se estaba facendo cargo da axuda alimentaria aos veciños deste Concello se lle recorte a axuda de
8.000 a 3.000 euros, aínda que xa sabe que hai outra entidade prestando axuda alimentaria e que
está traballando con Servizos Sociais. Por isto pregunta: considérase ben cubertas estas necesidades
no Concello de Fene co traballo que está a facer esa outra asociación? O seu grupo entende que non
e que a xente segue indo a Cáritas por necesidade, por iso manifesta o seu máis profundo pesar
porque Cáritas recibía esta axuda única e exclusivamente para axudas alimentarias.
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 Por outro lado agrádalle ver que a subvención do Fene Rock sube 1.000 euros, non obstante di que
se actuou bastante mal porque nas lexislaturas anteriores o Concello cofinanciaba o Fene Rock e por
un pouco máis de cartos o Concello tiña unha proxección exterior moi importante cunha inversión
moi escasa, por iso lamenta que se rompese a relación cos promotores do Fene Rock. 
Observa que hai unha subida no premio Pérez Parallé ata os 2.000 euros e gustaríalle saber, xa que
o seu goberno foi  o que apoiou por primeira vez economicamente aos gañadores dese certame
poético, se eses cartos van ir íntegros para a persoa que gañe o premio ou se se van utilizar tamén
para gastos de impresión.

A continuación fai uso o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que di
que vai apoiar a proposta na medida en que coincide coas propostas que no seu momento fixeron os
anteriores concelleiros de Servizos Sociais e Cultura e, por tanto, entende que se asume a proposta
feita. Non obstante quere deixar constancia de que lamenta profundamente que, xa que non se fixo
ningunha variación e que isto xa estaba listo a principios de agosto, a pesar de ter fallado o proceso
orzamentario, se tarde dous meses en traer isto ao Pleno e que non se tivera traído o mes de
setembro cando non había ningunha xustificación de traballo técnico que o tivese limitado, agás a
paralización do traballo e a actuación do goberno municipal.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida,  que  di  que  apoiará  a  proposta  presentada  porque,  igual  que  o  partido  Socialista,
participaron na súa planificación.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez,
que di que está de acordo coa proposta na súa totalidade e por iso vai votar a favor.

A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que nun principio a proposta sae do proxecto de
orzamento que se presentou no mes de agosto e que no seu momento  a consensuaron como unha
boa proposta e por iso non se modificou nada. 
Respecto do tempo di que os orzamentos se presentaron no mes de agosto e a principios do mes de
setembro foi o Pleno.
No seu momento, como dixo o voceiro do grupo municipal do PP, considerouse que non houbese
unha soa asociación que fixera estas funcións de atención alimentaria. A nova asociación ten un
xeito de traballar bastante similar á Cáritas.
 Respecto do Fene Rock dille ao voceiro do grupo municipal do PP que esta colaboración só se fixo no
último ano e non todos os anos anteriores e considera que cada entidade ten que participar e tentar
facer un esforzo porque senón pódense encontrar en que cada unha das actividades que fan as
asociacións as haxa que subvencionar. O que fixo o Concello no seu momento foi facer xestións para
que estas entidades puideran recibir axudas doutros organismos e pensa que estas xestións foron
moito máis rendibles polas subvencións que se van percibir. Respecto do premio Pérez Parallé di que
o que  se  pretende aumentado o  premio  é  aumentar  a  dotación económica do  propio  certame.
Aproveitando esta pregunta quere darlle as condolencias á familia do premiado no 2013 que faleceu
onte.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que cando se fala das rendibilidades do Fene Rock, non fala de que, como consecuencia
de determinadas xestións, alguén máis vaia apoiar ese certame, senón que o que di é que o xeito
que había antes de apoialo lle daba moita máis proxección ao Concello. 
Respecto da subvención de Cáritas, di que non pode estar de acordo co razoamento do alcalde, entre
outras cousas porque hai un orzamento sen aprobar, polo que manter a dotación económica a esa
nova asociación é complicado, é máis, aínda que fose doado e se seguise a manter, por seguir
dándolle 3.000 euros máis a Cáritas para axuda alimentaria non lle ía pasar nada a este Concello.

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

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

Primeiro.- Aprobar a modificación do Anexo I das Bases de Execución do Orzamento de
2015,  prorrogado,  determinando  as  subvencións  nominativas  máis  significativas  a
asociacións e entidades que fomentan  actividades de utilidade pública ou interese social
entre os veciños do Concello neste exercicio 2016.
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Como consecuencia desta modificación, o Anexo I quedaría co seguinte contido:

RELACION NOMINAL DE SUBVENCIONS NOMINATIVAS.

Aplicación
orzamentaria

Entidade beneficiaria Obxecto Importe

326.48901 ANPA Centieiras
Mantemento  e  funcionamento  do
comedor escolar

1900,00

326.48901 ANPA Os Casais
Mantemento  e  funcionamento  do
comedor escolar

800,00

326.48901 ANPA A Xunqueira
Mantemento  e  funcionamento  do
comedor escolar

800,00

231.48900 Cáritas
Realización de actividades de interese
social:  atención  a  persoas
desfavorecidas do concello

5000,00

231.48900 Aspaneps
Mantemento  e  funcionamento  da
asociación durante o ano 2016

4000,00

231.48900
Fundación  Amigos
Galicia

Realización de actividades de interese
social:  atención  a  persoas
desfavorecidas do concello

4300,00

334.48900 Os Centolos
Organización  do  festival  Fene  Rock
2016

6000,00

334.48900 Agarimo de Sillobre
Organización da festa das Lavandeiras
2016

1500,00

334.48900 CPS San Valentín Obradoiros de Nadal 700,00

334.48900 AAVV Magalofes Organización da festa do Poltro 2016 1000,00

334.48900
AAVV  Sta.  Eulalia
Limodre

Organización da festa da orella 2016 1000,00

334.48900 AC Felicia Organización do Felipop 2016 5000,00

334.48900 CMI Unidade de Fene
Organización do Premio Pérez Parallé
2016

2000,00

334.48900 Airiños de Fene
Organización  da  Xuntanza  Gaiteiros
2016

4000,00

334.48900 CRD O Pote
Organización  da  Festa  da  Ameixa
2016

500,00

334.48900 CRD O Pote Organización da Romaría O Pote 2016 3000,00

334.48900 ACRD Liga Amigos
Organización da Romaría O Camiñante
2016

1000,00

334.48900
Asoc.  Vikingos  Río
Castro

Organización XI Romaría Vikinga 3000,00

341.48900
Club  escudería
Scratch Fene

Organización Slalom Fene 2000,00

Segundo.- A aprobación inicial  da modificación someterase a exposición pública por un
prazo de 15 días para os efectos de que podan presentarse reclamacións. No suposto de
que non se presentaran durante ese prazo, considerarase definitivamente aprobado; de
non ser así, deberán resolverse as alegacións e procederse á súa aprobación definitiva.
Unha vez aprobado e aos efectos da súa entrada en vigor, deberá publicarse no BOP o
ANEXO I de relación nómina de subvencións nominativas.

4. Mocións urxentes  

Non se presenta ningunha.

5. Rogos e preguntas  
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A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, fai os seguintes
rogos e preguntas:

- Hai moito tempo que non sabe que vai pasar co PXOM xa que a adaptación da nova Lei do solo
debía estar aí, pero xa van quince meses dende que o alcalde tomou posesión e aquí non houbo nin
un só movemento para esa adaptación. Cando se vai facer algo ao respecto?
Contéstalle o concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Justo Martínez Ardá, que xa informou que o ano
pasado houbo unha reunión co redactor do plan e a principios deste ano houbo outra na que lle
explicou como estaba, é certo que dende aquela o tema está parado e intentará que agora comecen
novamente as charlas co redactor para axilizar a xestión.

- En relación coa depuradora de Maniños di que foi persoalmente por alí e a sentenza contra Viaqua
segue sen se cumprir. Cando, dunha vez por todas, se lle vai requirir a esta empresa para que dea
cumprimento á sentenza xudicial e proceda a baleirar os tanques e a deixar a EDAR debidamente?

Contéstalle o alcalde que xa se está facendo o baleirado da depuradora, estes días atrás xa levaron
toda a maquinaria e hoxe dende as 08.00 h, senón comezaron onte, están procedendo ao baleirado
das augas que lles levará, cando menos, un par de días para logo comezar ao baleirado dos lodos.
Estase pendente do que están facendo e esixindo que se faga á maior brevidade posible.

- Quéixase do retraso na constitución do Consello Escolar. Di que houbo un problema coa escola de
Sillobre e non houbo ningunha solución porque o Consello Escolar segue sen se constituír.

Contéstalle o alcalde que o que se fixo e tendo en conta o cambio dos titulares das concellerías,
estase  á  espera  de  que  os  centros  educativos  escollan  os  seus  propios  Consellos  Escolares  e
considera oportuno que estean todos constituídos para automaticamente comezar o proceso e que
eles sexan quen de nomear aos seus representantes para podelo constituír.

- Fíxose algunha outra xestión respecto da nave de Fondomar? houbo algunha reunión con Portos de
Galicia ou se fixo calquera tipo de xestión con calquera tipo de administración, sobre todo da Xunta
de Galicia, que poña fin e proceda, cando menos ao derribo desa nave horrible que está aí e se
adecúe a zona, sen prexuízo dos proxectos que despois poidan vir para aí?

Contéstalle  o alcalde que hai  un  par  de solicitudes de entrevistas  feitas dende hai  meses e  de
momento non se lle contestou. En canto ao derribo da nave de Fondomar supón que é algo que terán
que consensuar todos os grupos políticos porque hai diversas asociacións que piden cousas distintas,
unhas por un lado están a pedir o derrubo e outras que se faga un proxecto para acondicionar a nave
que hai, é dicir, hai unha morea de solicitudes e moitas delas contraditorias entre si, co cal pensa
que o ideal sería consensuar entre todos os grupos, incluso convocar aos veciños, para saber cal é a
idea do que se debe facer.
O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, dille ao alcalde que o propietario
da nave é Portos de Galicia.
Prosegue a dicir o alcalde que o interesante é saber que se lle vai pedir, que non se pode ir a Portos
de Galicia para dicirlles que fagan o que queiran e por iso pensan que é interesante saber o que se
quere facer alí, pois é unha actuación que afectará durante moitos anos á zona.

- Hoxe estase adecentando a canle do río Cádavo antes das vivendas de Astano en Perlío, pero o que
é a rúa da canle segue igual. Di que eles fixeran xestións con Augas de Galicia e había un ou dous
proxectos pendentes e queren saber se se fixo algunha xestión con Augas de Galicia para solucionar
o problema dese tramo do río Cádavo.
Contéstalle o alcalde que logo de ver os proxectos que hai, o goberno é partidario de deixalo como
figura no PXOM ou abrir o río e non o proxecto que había actualmente. A partir do día 26 hai unha
nova reunión con Augas de Galicia e preguntaralles como van de orzamento e como se pode afrontar
este asunto. Falarase nas vindeiras semanas con Augas de Galicia.

- Co anuncio de licitación das obras que se fixo este día no xornal parécelle que van con moito
retraso  nalgunha  desas  obras  e  advirte  que  pode  ser  que  algunha  corra  algún  perigo,  por  iso
pregúntalle ao alcalde se  van ben en prazo nas licitacións e adxudicacións do POS e do PAI.
Contéstalle  o  alcalde  que  pode  estar  tranquilo,  aínda  que  os  prazos  nunca  sobran,  hai  tempo
suficiente en todas as obras para poder facelas, incluído o POS, que xa ten solicitada a prórroga.
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- Falouse moito do acceso á  escola infantil  de Barallobre  pero a escola está  aí  e  o acceso non
aparece, por iso quere saber cando se van iniciar ditas obras.

Contéstalle o alcalde que xa se dixo nalgunha ocasión que quedan por elevar a públicas as cesións
que había dos terreos e das casas construídas dende hai anos. Tamén se dixo que están pendentes
de ver como vai saír a estrada do Ramo, porque sería interesante que toda a obra se faga xunta e
non interromper primeiro unha obra e logo aos dous meses comezar coa outra.

- Outra das cousas que se leva oíndo hai moito tempo é que se vai remunicipalizar o servizo da auga,
un contrato que vence o ano que vén. Cando o BNG estivo no goberno lle deu a concesión a Viaqua,
posteriormente o mesmo BNG,  dun xeito  ilegal  segundo o seu entender  persoal,  prorrogoulle  a
concesión durante dez anos máis. Agora gustaríalle que é o que cambiou do que pensaban antes ao
que pensan agora para remunicipalizar dito servizo, pois antes foron os que máis correron para
privatizar e dar unha concesión a unha empresa durante trinta anos e agora volven estar no goberno
e dixeron que o ían remunicipalizar, quere saber que se fixo ao respecto ou que se pensa facer.

Contéstalle o alcalde que nun principio non cambiou nada, o anterior concelleiro que levaba este
tema antes,  estivo  en  dúas  reunións  co  organismo  de asesoramento  a  concellos  por  temas  de
remunicipalización. Di que ten este asunto sobre a mesa para estudar que opcións hai, como poder
facelo, como unha vez vencida a concesión facerse cargo o Concello, ver cal é o xeito máis vantaxosa
para o Concello.

- Houbo unhas prazas de oficial e peóns e ve con preocupación a formación do xurado da selección e
quere saber que criterio se seguiu para nomear aos membros do tribunal, xa que dúas persoas eran
do seu partido, outra do seu sindicato afín ao igual que as outras persoas. Pensa que igual estase
entrando nunha vía un pouco perigosa.
Contéstalle a concelleira de Persoal, Seguridade, Formación e Emprego, Alejandra Permuy Meizoso,
que os criterios para o nomeamento do xurado foron técnicos.

- Todos viron e escoitaron as palabras de Miguel Anxo Fernán-Vello que chamou ao pobo galego
alienado, ignorante, ademais de referirse aos votantes como escravos que ían votar ao amo, cacique,
incumprindo  as  principais  normas  democráticas  e  de  respecto  á  cidadanía  que  debe  ter  como
deputado,  por  tanto  rógalle  ao  alcalde  que  faga  ou  inste  as  oportunas  xestións  ante  o  Círculo
Mercantil  e  Industrial  de  Fene  para  prescindir  da  colaboración  da  editorial  Espiral  Maior  na
publicación e na difusión do premio Pérez Parallé e se busquen solucións alternativas para a súa
publicación. Di que non traen unha moción de reprobación a este Pleno porque lles parece darlle
demasiada importancia a unha persoa que non a merece.

- Este luns na Xunta de Voceiros díxolles que por fin se ía reducir o imposto de bens inmobles ás
sociedades. Lémbralle ao alcalde que este paso xa o deu o goberno do PP no Pleno do mes de maio
de 2015 e o BNG non estaban moito por esa labor, de feito dixéronlle que sendo o derradeiro Pleno
da lexislatura non debían levar ese punto na orde do día, non obstante aquel punto foi e non quedou
máis remedio que aprobalo porque lle parece de xustiza, e tan de xustiza é que pasaron vinte meses
e o actual goberno non fixo absolutamente nada porque non se fixo efectivo polo goberno. Na Xunta
de  Voceiros  do  luns  manifestou  que  esa  redución  do  IBI,  ao  seu xuízo,  debía  ser  do  máximo
permitido pola Lei, como así manifestou máis veces. Isto debe ser así porque as sociedades están
aguantando dos seus locais construídos co traballo da Sociedade e dos veciños da súa parroquia e
outras están desfrutando de locais municipais que non pagan nin a luz, por tanto quería deixar isto
ben claro, porque agora sacar isto nos xornais está ben, pero xa o puido ter feito neste exercicio e
non o fixo.
Contéstalle o alcalde que sobre a redución do IBI lémbrase que o que criticou a oposición en maio de
2015 non foi só traer dito asunto ao último Pleno, porque todos os grupos estaban de acordo en
facer a dita rebaixa, criticouse a forma mediante unha moción do PP, cando podería ser presentado
por todos os grupos municipais. Do resto todos os grupos estaban de acordo e máis despois da
regularización catastral que pasaron de pagar 300 euros a 3.000 euros. 

- En relación co artigo 196 da Lei do réxime electoral xeral que lee, dille que vostede usou un fraude
de lei, que quere dicir que usou a lei de xeito retorcido para obter un beneficio que non lle outorga.
No seu momento, dille ao alcalde, foi votado por cinco concelleiros máis deste Pleno que lle deron a
maioría  absoluta  para saír  alcalde.  Vostede  mesmo utilizando  tamén a lei  botou  fóra  ao  PP  do
goberno, por tanto reitera que o alcalde non ten lexitimidade ningunha para seguir como alcalde
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neste Concello e reitéralle que cumpra as mocións adoptadas neste Pleno o mes pasado, unha do
partido Socialista e outra do partido Popular, no que se reproba a súa actitude e se lle solicita a súa
dimisión, que lle solicitará en todos e cada un dos Plenos que haxa neste Concello.

A continuación a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, fai os seguintes
rogos e preguntas:

- Hai case un ano houbo un accidente na estrada que pasa por detrás do Mundial paralela á vía do
tren no que se produciu unha ruptura da reixa de seguridade que protexe aos peóns da vía do tren.
Esta reixa segue no mesmo estado e segue a estar sinalizado cunha serie de vallas. Saben que o
Concello non é o responsable a repoñer a dita aramieira que hoxe continúa rota, pero si debe instar
aos responsables, a ADIF,  para que procedan a súa reparación. Procedeu o Concello de Fene a
reclamar a reposición da dita valla? obtivo resposta? cando se iniciaron as ditas reclamacións?

Contéstalle o alcalde que está sen arranxar porque igual que pensou a concelleira, o goberno tamén
pensou que iso era unha cousa de ADIF, pero semella que segundo o convenio que hai asinado con
ADIF non é así e o vai ter que arranxar o Concello e logo reclamarlle ao seguro, e esta xestión está
sen realizar.

- Estes días houbo un corte de madeira na avenida das Pías. Cal foi o custe da tala? a onde irá a
madeira talada?

Contéstalle a concelleira de Medio Ambiente, María Manuela Aguilar Prieto, que di que antes da tala
fíxose unha valoración das árbores porque algúns tiñan metidas as súas raíces na propia avenida, e
isto foi o motivo da tala. En relación co custe non o pode precisar agora mesmo e contestaralles por
escrito ou copia da folla de gasto. En canto a madeira di que de momento se retirou e logo verase o
que se fai con ela, aínda non se decidiu nada.

- Na Comisión de Urbanismo preguntaron polas denuncias de infraccións urbanísticas de limpeza de
maleza en distintas fincas. O concelleiro contestoulle que en xeral a xente estaba respondendo ben
ao  requirimento  de  limpeza  pero  aqueles  propietarios  que  non  se  atopan  tiñan os  expedientes
parados. Por iso ínstalle e aconséllalle ao goberno, xa que case que o cen por cento das parcelas
pagan o IBI, que se non atopan aos propietarios usen o padrón da recadación para identificar a eses
propietarios e así poderlles requirir, porque a situación de moitas fincas é alarmante.

-  En  relación  coa  redución  da subvención  de  Cáritas  di  que  hai  máis  dun mes  que  solicitou o
Convenio entre o Concello de Fene e a Asociación de Amigos de Galicia.
Contestáronlle nunha comisión que se estaba elaborando, que estaba xa rematado, pero que haberá
que aprobalo. Polo que ten entendido, esta asociación leva practicamente un ano prestando servizos
no  Concello  e  quere  saber,  sen  orzamentos,  como  se  lle  están  abonando  as  facturas  a  esta
Asociación?
Contéstalle o alcalde que xa lle dixo na Comisión que o convenio estaba preparado dende hai tempo,
pero que non se asinou ata que tiveran estas subvencións aprobadas para poder facer o pagamento,
porque asinar  un  convenio  sen  ter  subvención  e  sen  poderlles  pagar  non ten  lóxica.  Unha  vez
aprobada a  subvención  procederase a  asinar  o  convenio  porque  xa  saben que  hai  crédito  para
aprobar. Ata o de agora non cobraron nada.

-  Durante  bastante  tempo estiveron precintados  os  colectores  da  avenida  Marqués  de Figueroa
soterrados e logo de ver que xa hai autorización da Xunta de Galicia para proceder a súa reparación
ínstalle ao alcalde a que os reparen.

- Rógalle ao goberno que paseen polos parques do Concello, sobre todo polos biosaudables e quere
saber se hai algún proxecto para arranxalos.

- Dende hai uns anos neste Concello acabárase coa práctica das pancartas que anuncian vodas que
teñen unha data e non as retiran nin quen as pon nin o Concello. Lamenta que se volvan practicar
estes costumes e que tanto a avenida central como moitas outras rúas teñan esas sábanas que se
van deteriorando.

- Roga que se retiren as banderolas unha vez pasadas as eleccións porque hai algunha que está
dende bastantes eleccións atrás.
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-  Respecto  das  edificacións  en  ruína  rógalle  ao  goberno  que  proceda  a  iniciar  expedientes  de
disciplina urbanística e á limpeza desas fincas.

A continuación o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, fai os seguintes 
rogos e preguntas:

-  Recibiron  queixas  de  varios  veciños  e  veciñas  que  se  dirixiron  a  Servizos  Sociais  onde  lles
manifestaron que había dúas persoas de baixa e por iso non se lles podía dar cita nin atender ningún
día, saben que o Concello está tratando de abrir unha lista para a substitución do persoal de Servizos
Sociais, demanda que xa se puxo de manifesto dende hai meses e lamenta profundamente que unha
área tan sensible como esta, á que acoden os veciños como último recurso, se teña que atopar
cunha situación na que non sofren retrasos, senón que non se lles pode atender.

Contéstalle o alcalde respecto da pregunta de Servizos Sociais que hai dúas traballadoras de baixa,
como pasa en moitas ocasións e o que fixo é que as traballadoras, para intentar solucionar esta
situación están reforzando quendas e traballando tardes para sacar expedientes que levaba algún
deles, como se dixo na Comisión, ata un ano parado. Vai intentar poñer a funcionar o departamento,
que funcionaba máis ou menos ou regular. Dille que el está a recibir aos afectados no seu despacho
de todos os afectados que veñen poñer as súas queixas ao Concello porque non se lles solucionan ali.
Está atendendo e poñendo a cara para intentar darlle solucións a eses veciños e aguantando o
“chaparrón” porque pensa que é a súa obriga.

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que lle
di ao alcalde se o “chaparrón” vén da Área de Persoal que non contratou ao persoal que se viña
demandando dende hai máis dun ano, ao que resposta o alcalde que non é un problema só diso,
senón de falla de organización, que é o que lle trasladan dende o Departamento. Está seguro de que
o anterior concelleiro sabe como está aquilo, porque estivo intentando solucionar eses problemas,
non é só de traballadores senón de organización.

- Respecto dos programas de Envellecemento Activo, concretamente os obradoiros de Recuperación
da Memoria pregunta se está planificada a súa implementación e cantas sesións se van realizar e no
caso dos programas de afinación da Memoria se xa se contactou coas diferentes entidades sociais
para realizar os talleres e cantas entidades sociais van colaborar este ano co programa.

-  Respecto  dos centros  de  ensino  do  Concello  e  dos  locais  culturais,  logo de ver  o  retraso  da
planificación  dos traballos  e  os  amaños  pregunta:o  comedor  do  Ramo xa  dispón dos  taboleiros
necesarios para acoller a todos os alumnos? Fíxose a rampla que estaba comprometida para dar
accesibilidade ao patio? ten constancia o goberno de que o patio interior sofre inundacións e os días
que chove os rapaces non poden saír ao recreo?. 
Ten coñecemento polos pais do colexio que algún día houbo altercados no uso do aparcamento entre
os buses e os coches e que se pediu a intervención do Concello a través da Policía Local sen que ata
día de hoxe se teña constancia de que se lles contestara. No colexio do Ramo quere chamar a
atención sobre a situación de abandono exterior no que se atopa o centro, ten constancia de que o
funcionario que se encarga destas tarefas pediu este mes, cando menos tres veces, a maquinaria
necesaria para realizar estas tarefas sen que ata o día de hoxe se lle concedese, por iso pregunta,
que tipo de prioridades hai neste momento para que a maquinaria coa que se realiza o cortado da
herba nese centro non se desprazara ata o centro?

-  Hai  retrasos  no  compromiso  de  pintar  as  pistas  do  colexio  de  San  Valentín,  aínda  que  ten
constancia de que se está facendo estes días, así que aínda que sexa cun mes de retraso retira a
pregunta pero quere deixar constancia. Tamén chama a atención sobre o retraso da instalación do
conxunto das portas que había previsto substituír no colexio Centieiras, algunha das cales presenta
un avanzado estado de invasión pola “polilla”.

- Sorpréndelle a resposta que deu o alcalde como consecuencia de non convocar o Consello Escolar,
pero quere preguntarlle que é iso de que non están constituídos os Consellos Escolares dos centros
de ensino?
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-  Que  xestións  se  levan  feito  neste  últimos  dous  meses  cara a  municipalización  do  servizo  de
abastecemento e saneamento da auga?. Como dixo o alcalde o anterior responsable, que era el,
iniciou xestións, algunhas das cales lle acompañou outro membro do goberno con Aeopas (Asociación
española de Operadores Públicos de Abastecemento e Saneamento) e se tiña preparada a proposta
que ía ir a Xunta de Delegados posterior ao cese da maioría do seu goberno a principios de agosto e
dende  aquela  non  soubo  nada  disto.  Había  un  traballo  previo  feito  con  aquela  entidade,  un
compromiso de asesoramento ao Concello para planificar o mellor xeito de reverter este servizo cara
a xestión pública e o alcalde dixo antes que se seguían a facer xestións e pídelle que explique as
xestións que fixo onte, porque antonte falou co xerente desta entidade e dende hai dous meses
ninguén se puxo en contacto con el.

- Respecto das obras pendentes dos distintos plans provinciais dille que para o partido Socialista é
unha ledicia que por fin comecen as contratacións destas obras. Tamén lle di ao alcalde que das dúas
obras que saen agora a licitación, unha pendente dun permiso de ADIF e outra dun permiso de
Augas de Galicia, todas as demais estaban listas para contratarse xa o día dez, o día no que cesou a
máis da metade do seu goberno. O seu grupo está preocupado porque co traballo de dous meses
non foron quen máis que decidir a puntuación dos diferentes procedementos, que ademais xa viñan
absolutamente definidos no prego da Deputación, pois o traballo técnico non leva máis de dúas horas
e a partir de aí só queda tomar a decisión política, que neste caso parece que levou dous meses. En
todo caso, alégrase das obras que están licitadas, xa que son obras importantes e polas que os
veciños levan esperando moito tempo e que non é bo que se retrasen en dous ou tres meses,
ademais de que o retraso signifique que todo se vai executar no inverno coas implicacións que iso
significa para as obras no exterior.
 Pregunta se para o resto das obras que faltan existe algunha programación para aquelas nas que
aínda estaban pendentes xestións con Patrimonio, cesións de terreos, coa Deputación e demais.
Teme que de non “espabilar” máis do que leva feito o goberno ata agora, de non ser quen de ter
máis ritmo de traballo, algunha desas obras corran risco de cando menos este ano non poidan ter
financiamento.

- Cal é a súa valoración do traballo que se está facendo dende a concellería que leva contratación?.
Di  que  o  seu  grupo  levaba quince  meses  no  goberno  co  obxectivo  de  tratar  de  normalizar  os
contratos que estaban pendentes por distintos motivos, uns porque se adxudicaron correctamente no
seu  momento  pero  logo  caducaron  os  servizos,  outros  porque  nunca  foron  contratados
correctamente,  pero  está  vendo que non só que non se  vaia  conseguir  mellorar  e emendar  as
deficiencias dos contratos irregulares, senón que ademais están a aumentar. Viu con sorpresa como
o servizo de recollida do aceite se volvía adxudicar dun xeito irregular, a pesar que dende marzo se
sabía  que  o  dito  servizo  caducaba  e  por  tanto  era  necesario  proceder  a  regularizar  a  súa
contratación.  Este mes caduca o servizo do mantemento  das caldeiras,  cuestión que o goberno
coñece cando menos dende maio deste ano, e semella que volverán ter un contrato máis nunha
situación irregular. Dille ao alcalde que non lle vai pedir que manteña o obxectivo do goberno que se
constituíu para tratar de mellorar a situación das contratacións, pero canto menos, o tempo que siga
de  alcalde  pídelle  que,  cando  menos,  non  empeore  a  situación  e  que  manteña  o  nivel  destas
contratacións  que  non  son  correctas  administrativamente  no  mesmo  nivel  que  estaban  cando
accedeu á alcaldía.

- Respecto as certificacións dos parques infantís, antes do cese do seu goberno, estaba previsto a
adecuación dalgunha destas instalacións para a súa certificación. Non ten coñecemento de que isto
se estea preparando. Tamén hai algún parque coma o do río Cádavo pendente da súa tramitación a
Patrimonio e Augas de Galicia e tampouco saben se se seguen tramitando ou non estas cuestións.

- Respecto das ordenanzas fiscais dille ao alcalde que se alegra de que na anterior Xunta de Voceiros
lles anunciase que se ían facer a redución do IBI de inmediato e a reforma dalgunha das ordenanzas
en canto as instalacións deportivas e os prezos para as sociedades. Alégrase que o volva anunciar
pero o dito compromiso é de novembro de 2015 e dende aquela o único que escoitaron, dentro e
fóra do goberno, foron anuncios. Rógalle ao alcalde que este anuncio sexa real e sexa quen de levar
esta redución do IBI e esa modificación das ordenanzas fiscais ao vindeiro Pleno, dille que non será
tan ambicioso como cando estaba no goberno e pídelle  que sexa capaz de levar algunha delas,
porque ata agora a concellería de Facenda, entre o cero absoluto e os traballos que se fan, non hai
moita diferenza.
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- Rógalle ao alcalde que atenda a situación que está xerando no Concello a parálise nos Servizos
Sociais, retrasos e desatencións nos centros de ensino, retrasos inxustificados na contratación e na
implementación  das  obras  municipais.  Pídelle  que  volva  reflexionar  cal  debe  ser  a  actitude
responsable no Sector Público e se é incapaz, segundo parece, rógalle que atenda aos rogos e as
mocións que se fixeron no anterior Pleno, debe ceder a alcaldía para que este Pleno teña de novo a
potestade de elixir un goberno que poida de verdade representar aos veciños e veciñas de Fene e
resolver os seus problemas.

Contéstalle o alcalde que, logo de escoitar as súas preguntas, hai poucas cousas concretas. Dille que
acaba de darlle un mitin, cousa que lle parece perfecto, que está no seu dereito, pero para algunha
das cousas que dixo semella que non lembra que ata hai algo máis dun mes estivo no goberno e
para outras semella que non, así é curioso que respecto das cousas de marzo semella que só tiña
obrigas o alcalde e  non os demais  membros do goberno.  Respecto das referencias ao 2015 en
relación coas ordenanzas dille que sabe sobradamente, sen concretar moito, quen tiña que facer
ordenanzas. Dille que el, como concelleiro de Facenda, pediulles unha e mil veces aos concelleiros de
cada área que as presentaran e ata agosto non houbo nin a primeira, por tanto  ten que lembrar
quen estivo nestas áreas ata agosto de 2016. Agora os que están gobernando teñen todas as áreas e
poden sacalas adiante e isto pódese comprobar nos papeis e non porque o diga el. É curioso que se
diga que as obras estaban listas porque non foi así, faltaba documentación en todas e houbo que
apurar para facela. É curioso que diga que todo estaba preparado, tanto nos colexios como nas
obras,  estaba todo preparado pero sen facer. As obras dos colexios estaban todas preparadas pero é
curioso que en agosto, a falla de vinte días para comezar o curso, estaban todas sen facer. Todas
estas cousas que dixo respecto dos colexios tratáronse cos centros e respecto das portas, logo de
volver falar co colexio dixéronlle que había que paralas, porque a finais de agosto, a unha semana do
comezo do curso, só estaban colocadas un vinte ou vinte cinco por cento das que había que poñer e
que deberían  estar  postas  dende xullo  ou xuño,  cando  acabaron as  clases.  Por  iso  os  colexios
pedíronlles que non se cambiasen as portas cando se estaba traballando e pedíronlle retrasar todo o
que non estaba posto ata as vacacións de Nadal. As portas non estaban nin feitas.

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que di
que se colocou unha porta por día dende o día dez. 

Prosegue a dicirlle o alcalde que sabe que as portas non estaban nin feitas e que en todo caso debe
consultar cos centros para comprobalo.

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que di
que había a posibilidade de que as fixeran os traballadores do Concello ou contratalas.

Seguidamente  o  alcalde  pregúntalle  se  lembra  como estaban contratadas  as  portas?.  Dille  que
lembre que non era cos traballadores do Concello e así sae o prezo da porta. Prosegue a dicir que
tamén as certificacións dos parques infantís estaban case listas pero non están.

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que di
que a folla de gasto para os parques infantís estaba feita o día dez antes do cese e a certificación non
está feita. Dille ao alcalde que deixe de botarlle un mitin e pídelle que lle conteste as súas preguntas.

O alcalde contéstalle que non lle preguntou nada concreto e pensa que non será necesario que lle
dea un informe por escrito, aínda que se quere llo pode achegar e pasarllo a toda a Corporación no
que conste en que situación se atopaban todas esas obras que dixo que estaban preparadas.

Seguidamente  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  Socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo, que lle di ao alcalde que agradecería moito que fose por escrito porque mentres el estivo
nesa área, todo o que se presentou foi por escrito. 

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que non fará preguntas porque considera que as respostas que precisaban están
contestadas.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  voceira  do  grupo  mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que di que tiña varias preguntas que facer pero dáse por contestada logo das preguntas
que xa se fixeron.
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Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 19.10 h, 
de todo o que, como secretaria, dou fe.

O alcalde A secretaria

Juventino José Trigo Rey Estefanía Manteiga Lamas
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