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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO 
EN DATA 14 DE ABRIL DE 2009.- 
 
 
 
Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
D. Iván Puentes Rivera. 
 
Asistentes: 

 
Dª Mª Carmen Silvar Canosa. 
D. Manuel Angel Rodríguez 
Carballeira.  
D. José Antonio López Rodríguez. 
D. Juan Manuel Lourido González.  
Dª Rocío Rey Sampayo. 
Dª Rita María Couto Seijido. 
D. Manuel Polo Gundín. 
Dª Inés Roca Requeijo. 
D. Manuel Vicente Pico Sanmartín. 
D. Edgar Antonio Vigo López.  
D. Gumersindo Pedro Galego Feal. 
Dª Rocío Aurora Bértoa Puente. 
D. Juan José Franco Casal. 
Dª Mª Pilar Fornos Corral.  
D. Manuel Sánchez Martínez. 
 
Non asiste á sesión: 
 
Dna. Amalia García Balado 
 
Interventora: 
 
Dª Cristina Morán Monzo 
 
Secretaria: 
 
Dª Pilar María Pastor Novo. 
  

 
 

No salón de sesións da Casa Consistorial do 
Concello de Fene (A Coruña), sendo as nove horas 
e doce minutos do día catorce de abril de  dous mil 
nove, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do 
Concello ao obxecto de celebrar sesión 
extraordinaria, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-
Presidente D. Iván Puentes Rivera, e coa asistencia 
dos/as Sres/as Concelleiros/as: Dª Mª Carmen 
Silvar Canosa, Don Manuel Ángel Rodríguez 
Carballeira, Don José Antonio López Rodríguez, 
Don Juan Manuel Lourido González, Dª Rocío Rey 
Sampayo, Dª Rita María Couto Seijido, Don Manuel 
Polo Gundín, Dª Inés Roca Requeijo, Don Manuel 
Vicente Pico Sanmartín,  Don Edgar Antonio Vigo 
López, Don Gumersindo Pedro Galego Feal, Dª 
Rocío Aurora Bértoa Puente, Don Juan José Franco 
Casal, Dona Mª Pilar Fornos Corral e Don Manuel 
Sánchez Martínez. 

 
 
Non asiste á sesión a Sra. Concelleira Dona Amalia 
García Balado. 
 
Non asiste á sesión a Interventora Dª Cristina 
Morán Monzo.  
 
Actúa como Secretaria Dª Pilar María Pastor Novo, 
Secretaria xeral do Concello, que da fe do acto. 

 
 

 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se da o quórum legalmente 
esixido polo artigo 90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara 
aberta a sesión, pasándose ao estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día 
da convocatoria. 
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PUNTO UNICO.- CESION AO CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE DE 
SERVIZO DE IGUALDADE E BENESTAR DA PARCELA DE REFERENCIA 
CATASTRAL 5526509NJ6152N0001BG (ANTIGA ESCOLA DO CARRIL)  
 
Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Dinamización Social, 
Benestar e Igualdade de data 6 de abril de 2009 que transcrito di: 
 
“1º.- CESIÓN AO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E DO 
BENESTAR DA ANTIGA ESCOLA DO CARRIL. 
   
  Seguidamente dáse conta da proposta da Alcaldía de data 2 de abril de 2009 que, 
transcrita di: 
 
“PROPOSTA  DA ALCALDÍA 
 

Visto o expediente incoado para a cesión, previa desafectación, ao Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar da antigüa escola de  Carril 
 
  Resultando que polo Pleno da Corporación en sesión de data  27 de xuño de 
2008  acordóuse  cambiar o uso da parcela sita no camiño do Carril, 7, barallobre, no 
cal existe un edificio destinado á antiga escola unitaria de Carril 
(ref.Cat.5526509NJ6152N0001BG), de equipamento especial pola de equipamento 
educativo para destina-la ao uso de gardería. 
 

 Resultando que no Boletín Oficial da Provincia número 163, de data 16 de 
xuño de 2008 publicouse o anuncio relativo ao cambio de uso acordado polo Pleno do 
Concello na sesión anteriormente referenciada.  
 
   Vista a cédula de calificación urbanística  emitida polo Arquitecto técnico 
municipal Don Evaristo Núñez García en data 21 de abril de 2008. 
 
   Visto o informe de Secretaría de data  18 de xuño de 2008 . 
  
             Visto o informe desfavorable de Secretaría de data 13 de novembro de 2008 
que, transcrito di: 
  
“INFORME DE SECRETARÍA 
 
Asto: Desafectación  de terreo e escola do Carril para posterior cesión ao 
Consorcio Galego de Servizos e do Benestar. 
 
 A funcionaria que subscribe, en relación ao asunto de referencia, e á vista da 
proposta da Alcaldía de data 13 de novembro de 2008, emite o seguinte INFORME: 
 
     En data 18 de xuño de 2008 por esta Secretaría emitíuse informe  en relación 
ao asunto no que se ratifica a que subscribe e sa da por íntegramente reproducido. 
 
     En dito informe sinalóuse pola que subscribe que con carácter previo á 
desafectación cómpre  realiza-los trámites tendentes a depura-la situación xurídica do 



  UNIDADE: SECRETARÍA 
  EXPEDIENTE: 2009/PL001/000007 
 
 

ben, procedendo á inscripción da edificación existente no mesmo no Rexistro da 
Propiedade. Asimesmo, dada a non coincidencia das superficies que constan no 
Rexistro, catastro, cómpre asimesmo realizar os trámites par proceder a  rectificar as 
superficies que constan no catastro e no rexistro da propiedade. 
 
    Non consta que os devanditos trámites se teñan realizados. Por outra banda, 
dado que, segundo resulta do historial que se  achega á certificación da Sra. 
Rexistradora da propiedade de Pontedeume de data 5 de febreiro de 2008, o terreo foi 
doado con destino á construcción dunha escola unitaria de nenos e nenas con casa 
habitación para os señores mestres e coa condición de que se no prazo de tres anos a 
partires da data da escritura non foran iniciadas as obras, o terreo revertirá e volverá á 
propiedade do donante  , entende esta Secretaía que con carácter  previo, ademáis do 
anterior, deberíase  proceder á cancelación de dita condición resolutoria, ben coa 
autorización do propietario ou, no seu caso,  dos seus  herdeiros, ou ben meniante 
resolución xudicial (artigo 82 Lei Hipotecaria). 
 
 Polo exposto , ao non terse realizados os trámites aos que se fixo referencia, 
infórmase desfavorablemente a proposta da Alcaldía de data 12 de novembro de 
2008. 
 
 É o que expoño neste informe que someto a calquera outro mellor fundamentado en 
dereito. 
                                  Fene, 13 de novembro de 2008. 
                                             A SECRETARIA 
                                    Asdo: Pilar María Pastor Novo.” 
 

   Visto que o Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada en data 4 de 
decembro de 2008 acordou solicitar á Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia a desafectación da antiga escola do Carril-
Barallobre, altera-la cualificación xurídica do ben, desafectándoo do dominio 
público, someter o procedemento a información pública por prazo de un mes no 
Boletín oficial da provincia e no taboeiro de anuncios do Concello, así como que de 
non formularse reclamacións durante o trámite de información pública, e sempre e 
cando se tivera autorizado pola  Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria a desafectación da antiga escola de Carril, consideraríase 
definitivamente aprobada a alteración da cualificación xurídica do sobredito ben. 
 
 Visto que no Boletín Oficial da Provincia núm.  286 de data 13 de decembro de 
2008 publicouse anuncio relativo ao acordo plenario adoptado en data 4 de 
decembro de 2008. 
 
 Visto que en data 31 de marzo de 2008 ( número rexistro entrada 3987) tivo 
entrada no  Concello  Resolución da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación  
educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, na que se 
acorda autorizar a desafectación, solicitada por este Concello, da parcela de 
referencia catastral 5526509NJ 6152N0001BG da  Escola Unitaria de Carril. 
 

Vistos os artigos 110 e seguintes do Regulamento de Bens das Entidades Locais, 
aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de xuño. 
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PROPÓNSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE 
ACORDO: 
 
Primeiro.- Ceder  gratuitamente ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do 
Benestar  a propiedade do  ben que a seguir se describe para destina-lo á construción 
dunha gardería: 
 

- Parcela de referencia catastral 5526509NJ6152N0001BG sita no Camiño 
Carril, 18, dunha superficie de 927 m2, e na que se atopa una edificación 
constuída de 330 m2 ( antigüa Escola de Carril) 

         Lindeiros: 
             Norte: Camiño do Carril 
             Sur: Parcela de referencia catastral 5526510NJ6152N0001WG 
             Leste:Camiño do Carril 
             Oeste: Parcela de referencia catastral  15036A018002510000YT 

 
 Para a  realización das obras de construción da gardería polo Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e do Benestar deberán solicitarse e obterse tódalas 
autorizacións necesarias, entre elas as preceptivas licenzas municipais urbanística e 
de actividade. 
  A gardería deberá quedar rematada no prazo de  dous anos   a contar desde a 
formalización da cesión. 
  O  cumprimento exacto do fin e destino dos terreos cedidos e do prazo de finalización 
das obras suxéitase á condición resolutoria expresa, polo que en caso de 
incumprimento, bastará acta notarial de constancia dos feitos,  acompañada da 
mesma escritura de cesión de cesión para que opere a reversión dimanante do 
incumprimento da condición expresa. 
  
Segundo.- Someter o expediente a información pública polo prazo de  quince (15) 
días, mediante anuncios no taboeiro de anuncios deste Concello  e no Boletín Oficial 
da Provincia, en cumprimento do disposto no artigo 110.1.f) do Regulamento de Bens 
das entidades Locais. De non producirse reclamacións durante o período de 
información pública, o presente acordo consideraráse definitivo. 
 
Terceiro.-  Dar conta, unha vez definitivo que sexa o acordo, da cesión ao órgano 
competente da Comunidade Autónoma. 
 
Cuarto.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para que, unha vez definitivo que sexa o 
acordo e transcorrido o prazo ao que fai referencia o artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de 
abril sen que o órgano competente da Comunidade Autónoma requerise ao Concello 
expresando a normativa que estima vulnerada, en nome e representación do Concello 
subscriba a escritura pública de cesión. 
                                           Fene, 2 de abril de 2009. 
                                                  O ALCALDE 
                                         
                                     Asdo:  Iván Puentes Rivera. “.  
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A continuación dáse conta do informe de Secretaría desfavorable de data 3 de abril de 
2009 que, transcrito di: 
 
“INFORME DE SECRETARÍA 
Asto: Cesión de terreos e antiga escola do Carril  ao Consorcio Galego de 
Servizos de igualdade e do benestar. 
   A funcionaria que subscribe, en relación ao asunto de referencia, e á vista da 
proposta da Alcaldía de data 2 de abril de 2009, emite o seguinte informe. 
 En datas 18 de xuño de 2008 e 13 de novembro de 2008 por esta Secretaría 
emitíronse informes sobre o asunto nos que se ratifica a que subscribe e se dan por 
íntegramente reproducidos. Polo exposto nos mesmos, ao non terse realizados os 
trámites aos que se fixo referencia en ditos informes, por esta Secretaría infórmase 
desfavorablemente a proposta da Alcaldía de data  2 de abril de 2009. 
 
 É o que expoño neste informe. Salvo mellor criterio. 
                                                 Fene, 3 de abril de 2009. 
                                                   A SECRETARIA 
                                                Asdo: Pilar María Pastor Novo.” 
 
 Non producíndose intervencións e sometido pola Presidencia o asunto a votación 
ordinaria, a Comisión Informativa de Dinamización Social, Benestar e igualdade 
acorda por unanimidade dos/as Sres./as Concelleiros/as asistentes á sesión 
dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía de data 2 de abril de 2009, que 
devén en dictame nos termos anteriormente transcritos.” 
 
Non producíndose intervencións, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o 
ditame da Comisión Informativa de Dinamización Social, Benestar e Igualdade de data 
6 de abril de 2009, sendo aprobada por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as 
asistentes á sesión. 
 
  Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión 
Informativa de Dinamización Social, Benestar e Igualdade de data 6 de abril de 2009 
que devén en acordo nos termos anteriormente transcritos. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás nove 
horas e  catorce minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a 
presente acta, do que eu, secretaria xeral, dou fe. 
 
           Vº e prace,                           A secretaria xeral, 
     O Alcalde-presidente 
 
 
 
Asdo. Iván Puentes Rivera.                                    Asdo.: Pilar María Pastor Novo. 
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