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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 
2 DE XULLO DE 2009.- 
 
 
 
Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
D. Iván Puentes Rivera. 
 
Asistentes: 
 
Dª Rocío Rey Sampayo. 
Dª Mª del Carmen Silvar Canosa. 
Dª Amalia García Balado.  
D. Manuel Ángel Rodríguez Carballeira. 
D. José Antonio López Rodríguez.  
D. Juan Manuel Lourido González.  
Dª Rita María Couto Seijido.  
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 
(auséntase da sesión no momento 
que se expresa na presente acta). 
D. Juan José Franco Casal. 
Dª Mª del Pilar Fornos Corral.  
D. Manuel Sánchez Martínez. 
 
Interventora: 
 
Dª Martina Manteiga Fulgueira. 
 
 
Secretaria: 
 
Dª Pilar María Pastor Novo. 
  

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello 
de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito horas e tres 
minutos do día dous de xullo de  dous mil nove, 
reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do 
Concello ao obxecto de celebrar sesión ordinaria, 
baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Iván 
Puentes Rivera, e coa asistencia dos/as Sres/as 
Concelleiros/as Dª Rocío Rey Sampayo, Dª Mª del 
Carmen Silvar Canosa, Dª Amalia García Balado, Don 
Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, Don José 
Antonio López Rodríguez, Don Juan Manuel Lourido 
González, Dª Rita María Couto Seijido, 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 (quen se ausenta da sesión no 
momento que se expresa na presente acta), Don Juan 
José Franco Casal, Dona Mªdel Pilar Fornos Corral e 
Don Manuel Sánchez Martínez. 
 
Asiste á sesión a Interventora municipal, Dona Martina 
Manteiga Fulgueira, e actúa como Secretaria Dª Pilar 
María Pastor Novo, Secretaria xeral do Concello, que 
da fe do acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos 
que se da o quórum legalmente esixido polo artigo 
90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
declara aberta a sesión, pasándose ao estudio e 
exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 

1º.- APROBACIÓN SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS CELEBRADAS EN 
DATAS 7 DE MAIO DE 2009, 11 DE MAIO DE 2009 E 4 DE XUÑO DE 2009. 
 
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  celebradas en datas 7 de maio, 11 de maio e 4 de 
xuño de 2009,  previamente remitidas coa convocatoria, e non formulándose ningunha, 
polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a súa aprobación, sendo 
aprobadas por unanimidade. 
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Á vista o resultado da votación, decláranse aprobadas as actas das sesións  
celebradas en datas 7 de maio, 11 de maio e 4 de xuño de 2009. 
 
2º.- DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 414/2009, DE 
DATA 8 DE XUÑO DE 2009. 
 
Seguidamente  dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 414/2009 de data 8 de 
xuño de 2009 que, transcrita di: 
 
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.   414 /2009 
 
 Resultando que por Resolución desta Alcaldía-Presidencia núm. 664/2007, de data 9 
de xullo de 2007 acordouse delegar na Xunta de Goberno Local atribucións asignadas 
a esta Alcaldía pola lexislación vixente. 
 
 Resultando que por Resolucións desta Alcaldía números 956/2007, de data 28 de 
novembro de 2007 e   138 /2009, de data 23 de febreiro de 2009, acordouse modificar 
a  Resolución   citada no apartado anterior. 
 
 En uso das facultades conferidas polos artigos 21 a 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das bases do Réxime Local e 43 e 44 do  Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto  
2568/1986, de 28 de novembro 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Modificar a Resolución da Alcaldía  número 664/2007, modificada por 
Resolucións número 956/2007, de data 28 de novembro de 2007 e 138 /2009, de data 
23 de febreiro de 2009 nos seguintes   extremos: 

‐ Suprimir os  puntos 10 e 14 do apartado primeiro. 

‐ Modificar o  punto 13 do apartado primeiro, que pasa a ser o punto 12  e  
queda redactado do seguinte xeito: 

 “ 12.- Autorizar e disponer gastos cando o seu importe supere os 12.000 euros, 
recoñecer todas as obrigas e a aprobación de todas as facturas dentro dos límites que 
competan ó Alcalde, agás as relativas a anuncios en prensa, anuncios en Boletín e 
Diarios oficiais, nóminas de persoal, seguros sociais, interese, amortizacións, comisión 
e outors gastos financieiros derivados da débeda municipal  e as relativas a gasto 
corrente e pago periódico dos conceptos presupostarios 200,202,213,222,225,225 e 
dos subconceptos 22100 e 22102.”. 
Segundo.-   Como resultado das modificacións producidas, as atribucións  delegadas 
por esta Alcaldía na Xunta de Goberno Local  son as seguintes:  
1.- Concesión de toda clase de licencias de obra, de primera ocupación, apertura de 
establecementos e actividades, así como a modificación e transmisión das mesmas. 
2.- A  concesión de licencias para a utilización privativa especial de bens de dominio 
público. 
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3.- Contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere os 12.000 
euros e non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do Presuposto nin, en 
calquera caso, os seis millóns de euros incluídas as de carácter plurianual, cando a 
súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de 
todas as anualidades non supere nin a procentaxe indicada, referida aos recursos 
ordinarios do presuposto do primeiro exercicio, nin a contía sinalada. 
4.- A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere os 12.000 euros e non 
supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do presuposto nin os tres millóns de 
euros, así como o alleamento do patrimonio que non suere a procentaxe nin a contía 
indicadas nos seguintes supostos: 
1º A de bens inmobles, sempre que esté prevista no presuposto. 
2º A de bens mobles, agás os declarados de valor histórico ou artístico cuxo 
alleamento non se atope previsto no presuposto. 
5.- Aprobación de certificacións de obra dentro dos límites de competencia desta 
Alcaldía. 
6.- Aproba-la oferta de emprego público dacordo có  presuposto e a plantilla 
aprobados polo Pleno, aproba-las bases das probas  para a selección do persoal e 
para os concursos de provisión de postos de traballo e distribuir as retribucións 
complementarias que non sexan fixas e periódicas. 
7.- O recoñecemento de servicios a efectos de trienios, a concesión de anticipios e a 
declaración de situacións administrativas do persoal ó servizo da Corporación. 
8.- A análise, estudio e posterior acordo ou informe, segundo proceda, dos escritos e 
comunicacións de outras entidades ou organismos que requiran un acto administrativo 
resolutorio, de coñecemento ou de informe polo Concello, sen prexuízo de que, por 
razóns de urxencia, a Alcaldía poida realizar estas actuacións dando conta á Xunta de 
Goberno Local para o seu coñecemento. 
9.- Concesión, transmisión ou modificación de licencias de auto-turismo. 
10.- A resolución dos expedientes de devolución de fianzas e depósitos. 
11.- A concesión de subvencións agás as relativas  ao programa municipal de 
subvencións para favorecer a prevención e integración  de persoas e familias.  
12.- Autorizar e disponer gastos cando o seu importe supere os 12.000 euros, 
recoñecer todas as obrigas e a aprobación de todas as facturas dentro dos límites que 
competan ó Alcalde, agás as relativas a anuncios en prensa, anuncios en Boletín e 
Diarios oficiais, nóminas de persoal, seguros sociais, interese, amortizacións, comisión 
e outors gastos financieiros derivados da débeda municipal  e as relativas a gasto 
corrente e pago periódico dos conceptos presupostarios 200,202,213,222,225,225 e 
dos subconceptos 22100 e 22102. 
13.- A aprobación das baixas xustificadas de dereitos e obrigas pertencentes a 
agrupación de orzamentos pechados. 
14.- A aprobación dos expedientes de incorporación de remanentes de crédito.  
15.- A aprobación dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de débedas que 
sexan competencia da Alcaldía. 
16.- A resolución final dos expedientes de reposición da legalidade urbanística. 
17.-A aprobación inicial dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento 
urbanístico e a aprobación dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de 
urbanización.  
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Segundo.- Dar conta do presente acordo ao Pleno do Concello e á Xunta de Goberno 
Local e publicar o mesmo no Boletín Oficial da Provincia, producindo efectos desde o 
día da data da presente Resolución. 
 
Terceiro.- Dar traslado da presente Resolución á Intervención municipal.” 
  
 
3º.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
A continuación dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 
386/2009, do 26 de maio de 2009 e a número 444/2009, do 24 de xuño de 2009. 
 
4º.- MOCIÓNS URXENTES. 
 
4º.1.-  Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai varias 
mocións presentadas, dúas consensuadas por todos os grupos políticos e outra do 
grupo político do BGN. 
Continúa o Sr. Alcalde-Presidente e di que a primeira moción  refírese á situación na 
que se atopa o servizo de comedor e cafetería do Centro Social de Fene, e que a 
urxencia da moción ven motivada polos prazos aos que a Xunta semeteu á cociña e 
que poden avocar a súa desaparición desa instalación. 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, 
sendo aprobada por unanimidade. 
 
Seguidamente o Sr. Alcalde procede a dar lectura á proposta de acordo que, transcrita 
di: 
 
“Primeiro.- Respaldar as demandas dos usuarios e usuarias do centro 
sociocomunitario de Fene, reclamando o mantemento dos servizos de cafetería e 
comedor. 
 
Segundo.- Reclamar á Xunta de Galicia que acometa as obras precisas para dotar ao 
centro social de Fene dunhas novas instalacións de cociña e cafetería adaptadas á 
normativa sanitaria vixente. 
 
Terceiro.- Solicitar tamén á Xunta de Galicia que, en tanto non estean postas en 
funcionamento as referidas instalacións, sexa autorizado o funcionamento da actual 
cociña, de xeito que o servizo de comedor non se vexa interrompido e os usuarios non 
sufran as consecuencias derivadas disto. 
 
Cuarto.- Remitir copia deste acordo á Consellería de Traballo e Benestar, ao 
Delegado Territorial da Xunta de Galicia e aos portavoces dos grupos do Parlamento 
Galego, ao obxecto de que no seu respectivo ámbito de actuación adopten as medidas 
necesarias para evitar a perda do servizo de cafetería e comedor do Centro Social de 
Fene.” 
 
Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido di 
que é un punto de partida fundamental que os grupos deste Concello se atopen unidos 
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fronte a reivindicación lóxica dos veciños; que a proposta ven consensuada por todos 
e que o apoio do BNG é total a esta reivindicación. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
manifesta que  vai votar a favor porque cre que este servizo debe manterse e incluso 
mellorar; di que a anterior Xunta non fixo nada para soluciona-lo tema, e que incluso 
nin tiñan consignación presupostaria;  que falaron co Delegado en A Coruña e que se 
comprometeu a facer todo o posible. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido manifesta que o que se está a pedir é preciso e moi importante; que se o 
servizo  se parase acarrearía un perxuizo moi importante aos usuarios; di que ,de ser 
posible, se mellore o servizo. 
 
Deseguido intervén o Sr.Alcalde-Presidente e manifesta que o PSOE vai votar a favor; 
di que lle parece un exemplo de cooperación importante poñerse en contacto cos 
usuarios e que a corporación sume o seu apoio para reclamar á Xunta o mantemento 
deste servizo. 
 
Non producíndose máis intervencións,  e sometido  pola Presidencia o asunto a 
votación ordinaria, o Pleno da Corporación acorda por unanimidade: 
 
Primeiro.- Respaldar as demandas dos usuarios e usuarias do centro 
sociocomunitario de Fene, reclamando o mantemento dos servizos de cafetería e 
comedor. 
 
Segundo.- Reclamar á Xunta de Galicia que acometa as obras precisas para dotar ao 
centro social de Fene dunhas novas instalacións de cociña e cafetería adaptadas á 
normativa sanitaria vixente. 
Terceiro.- Solicitar tamén á Xunta de Galicia que, en tanto non estean postas en 
funcionamento as referidas instalacións, sexa autorizado o funcionamento da actual 
cociña, de xeito que o servizo de comedor non se vexa interrompido e os usuarios non 
sufran as consecuencias derivadas disto. 
 
Cuarto.- Remitir copia deste acordo á Consellería de Traballo e Benestar, ao 
Delegado Territorial da Xunta de Galicia e aos portavoces dos grupos do Parlamento 
Galego, ao obxecto de que no seu respectivo ámbito de actuación adopten as medidas 
necesarias para evitar a perda do servizo de cafetería e comedor do Centro Social de 
Fene. 
 
4º.2.- A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que a segunda 
moción urxente refírese ás dificultades para a posta en funcionamento dos ascensores 
en San Valentín. 
 
Continúa a súa intervención o Sr. Alcalde e manifesta que a urxencia do asunto ven 
motivada pola situación que están a pasa-los veciños e porque a reunión na Xunta de 
Galicia será antes do pleno do mes de agosto. 
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De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, 
sendo aprobada por unanimidade  
 
Seguidamente o Sr. Alcalde procede a dar lectura á proposta de acorodo que, 
transcrita di: 
 
“Primeiro.- Crear unha comisión de seguimento da mellora eléctrica de San Valentín 
formada por dous representantes do colectivo afectado polos problemas de 
distribución eléctrica de San Valentín e un representante de cada partido político con 
presenza na Corporación. Esta Comisión acudirá a todas as xestións relacionadas co 
asunto. 
 
Segundo.- Instar á empresa eléctrica Unión Fenosa, propietaria da rede de 
distribución do barrio de San Valentín a acometer as melloras necesarias de 
mantemento e actualización da rede xeral para  cubrir as necesidades presentes e 
futuras deste barrio fenés. 
 
Terceiro.- Procurar na xuntanza que manteremos cos responsables da Consellería de 
Industria e Economía da Xunta de Galicia o apoio, asesoramento e estudo do 
financiamento necesarios para acometer as melloras eléctricas no barrio de San 
Valentín. 
 
Cuarto.- Dar conta deste acordo ás Comunidades de Propietarios dos diferentes 
bloques de catro andares de San Valentín, ao  Delegado Territorial da Xunta de 
Galicia, á Consellería de Industria e Economía e aos portavoces dos grupos 
parlamentarios do Parlamento Galego.”. 
 
Aberto o  debate pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que dende o BNG van apoiar esta cuestión; di que non é de xustiza que 
despois de tantos anos de traballo e de esforzo para lograr esas vivendas e ese barrio, 
que para conseguir eses ascensores existan limitacións que segundo o seu criterio 
non son xustas nin dende o punto de vista legal nin moral; di que o lóxico é que 
Fenosa se faga cargo das melloras; di que aínda que Fenosa non o acometese ao 
completo, a Consellería de Industria é a que ten capacidade directa de interlocución 
coa empresa para colaborar; e di que é unha cuestión para o veneficio do barrio. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
manifesta que o seu grupo vai votar a favor; di que cre que as cousas teñen que 
ceñirse ós seus xustos términos; que entende que Unión Fenosa debería asumi-la 
totalidade dos custos de refortalecemento da liña ata os portais; di que o seu entender 
o cometido das Administracións é asesorar e dotar dos permisos necesarios , e que se 
na Consellería de Industria existen liñas de axuda mellor; que non lle parece lóxico 
que a Consellería de Industria teña que subvencionar a Unión Fenosa ,que xa 
bastante máis vai  facturar pola instalación dos ascensores. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido manifesta que vai votar a favor; di que os gobernantes deste país teñen que 
esixir ás grandes empresas que presten aos veciños un servizo de calidade, sendo a 
obriga da empresa facelo preciso para que así sexa. 
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Deseguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente  e manifesta que o PSOE vai votar a favor 
polas razóns que xa foron lidas na moción. Di que Fenosa ata o día de onte tiña o 
privilexio de dar e cobrar un servizo en exclusiva, e que entende que nese sentido 
debe incluírse dar un servizo de calidade; que un ascensor non é un artigo de luxo, e 
que forma parte dun servizo normal que Unión Fenosa preste a potencia eléctrica 
suficiente; di que por estes motivos quen debe asumi-lo custo das obras é Fenosa.  
Continúa o Sr. Alcalde-Presidente dicindo que outra cousa é a responsabilidade da 
Xunta de Galicia para que a empresa concesionaria do servizo preste éste con 
calidade; di que por este motivo tamén entende que a Xunta lle esixa a Unión Fenosa 
que o faga, e que de non ser así estuden vías de financiación para que os veciños non 
teñan que asumilo. 
 
Non producíndose máis intervencións e sometido pola Presidencia o asunto  a 
votación ordinaria, o Pleno da Corporación acorda por unanimidade:  
 
Primeiro.- Crear unha comisión de seguimento da mellora eléctrica de San Valentín 
formada por dous representantes do colectivo afectado polos problemas de 
distribución eléctrica de San Valentín e un representante de cada partido político con 
presenza na Corporación. Esta Comisión acudirá a todas as xestións relacionadas co 
asunto. 
 
Segundo.- Instar á empresa eléctrica Unión Fenosa, propietaria da rede de 
distribución do barrio de San Valentín a acometer as melloras necesarias de 
mantemento e actualización da rede xeral para  cubrir as necesidades presentes e 
futuras deste barrio fenés. 
 
Terceiro.- Procurar na xuntanza que manteremos cos responsables da Consellería de 
Industria e Economía da Xunta de Galicia o apoio, asesoramento e estudo do 
financiamento necesarios para acometer as melloras eléctricas no barrio de San 
Valentín. 
 
Cuarto.- Dar conta deste acordo ás Comunidades de Propietarios dos diferentes 
bloques de catro andares de San Valentín, ao  Delegado Territorial da Xunta de 
Galicia, á Consellería de Industria e Economía e aos portavoces dos grupos 
parlamentarios do Parlamento Galego. 
 
 
4º.3.- A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai outra 
moción relativa á gratuidade dos libros de texto presentada polo BNG con data 1 de 
xullo de 2009. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
manifesta que  se ben  teñen un acordo tácito para vota-la urxencia das mocións , cre 
que esta non é urxente, xa que quedan dous plenos para que comece o curso escolar. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido , 
manifesta que os Conselleiros da Xunta no mes de agosto non acostuman a reunirse e 
que se isto non se debate agora, no vindeiro  pleno estarían fora de tempo. 
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De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, 
obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: Trece (13) ,(dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García 
Balado, Rodríguez Carballeira, López Rodríguez, Lourido González, Rey Sampayo, 
Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín, Vigo López e Sánchez 
Martínez). 
 
Votos en contra: catro (4)( dos/as Sres/as Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal e 
Fornos Corral). 
 
Abstencións: Ningunha 
 
 Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
procede  a dar lectura á moción, que transcrita di: 
 
“GRUPO MUNICIPAL DO BNG NO CONCELLO DE FENE
 
Manuel Polo Gundín portavoz do GM do BNG no Concello de Fene, ao abeiro da 
lexislación vixente presenta a seguinte Moción: 

SOBRE O MANTEMENTO DA GRATUIDADE DOS LIBROS DE TEXTO 
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Exposición de motivos 
As nais e os pais do alumnado levan décadas loitando por unha mesma causa: que os 
libros de texto escolares sexan gratuítos para as familias con fillos e fillas matriculados 
en colexios públicos e concertados. Se como di a Constitución española no seu artigo 
27.4 o "ensino básico é obrigatorio e gratuíto", os manuais de texto que o alumnado 
necesita para seguir o curso tamén deberían selo. Tal e como está configurado o 
sistema educativo, o libro é aínda un elemento imprescindíbel que as familias están 
obrigadas a adquirir cada comezo de curso. En realidade, ao esixir este esforzo 
económico non se cumpre co precepto constitucional, nin se  garante a igualdade de 
oportunidades de todos e todas á educación.  

Por Orde de 6 de xuño de 2003 (Diario Oficial de Galiza do 12 de xuño), convocouse o 
programa de gratuidade de libros de texto nos centros de ensino sostidos con fondos 
públicos para os niveis obrigatorios e gratuítos, e estabelecéronse as súas normas de 
organización e funcionamento como un servizo fundamental á sociedade por parte dos 
poderes públicos, como servizo de préstamos que favorece a igualdade de 
oportunidades entre o alumnado e inculca valores de solidariedade, conservación do 
material para a súa reutilización por outras persoas e coidado do ben colectivo.  

No curso 2009-2010 dase un paso atrás, cunha obsesión da actual Consellaría de 
Educación de desmantelar os logros conseguidos en etapas anteriores 
argumentando  que non adoptara aínda medidas concretas sobre o programa 
impulsado polo goberno anterior con presenza do BNG. 

Rexeitamos que unha das primeiras medidas que pon en marcha o goberno do PP  
sexa a de apoiar os recortes sociais. Desde o BNG, queremos lembrar, que a día de 
hoxe hai en Galiza 82.000 familias agardando que a Consellaría de Educación defina a 
súa política en materia educativa, porque aínda non saben que vai pasar cos libros de 
texto no vindeiro curso académico e qué vai pasar co programa de gratuidade dos 
libros de texto. 

Consideramos inaceptábel a supresión da gratuidade universal dos libros de texto, 
anunciada polo conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, na sesión do Consello 
Escolar de Galiza do 18 de xuño, admitidas tamén polo presidente da Xunta de Galiza. 
Esta proposta de recorte, xunto con outras que a Consellaría de Educación está 
levando adiante nestes primeiros meses do seu mandato, supón unha medida 
regresiva que atenta ao carácter público e gratuíto do ensino, e evidencia unha vez 
máis a política neglixente que este goberno está a levar a cabo. 

Esta medida non pode ser a resposta do Goberno aos problemas económicos na 
actual situación, tal e como argumentou o conselleiro. De feito, nun contexto 
económico precario, o Goberno debe manter a gratuidade dos libros de texto para 
favorecer a economía das familias, e non usar a crise como pretexto para artellar 
discrecionalmente calquera tipo de política, mesmo aquelas que supoñen un ataque 
frontal ás garantías fundamentais polas que o Goberno debe velar. Esta política supón 
un paso atrás no plano educativo e social. 

A tres meses da toma de posesión non sabe qué política educativa vai empregar, 
finalizando o curso cun total desconcerto e desconfianza por parte das familias.  

É curiosa a maneira de entender a responsabilidade deste novo goberno que, por 
unha banda, realiza unha absurda enquisa ás nais e aos pais sobre a língua na 
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que queren os contidos dos libros de texto e, pola outra, toma despoticamente a 
decisión de eliminar a gratuidade dos mesmos.  

Finalmente, debemos recordar que o sistema creado polo anterior goberno da Xunta 
de Galiza introducía a solidariedade de compartir os libros, e que existen 82.000 
familias agardando unha decisión. 

Por todo isto, o BNG propónlle ao Pleno da Corporación municipal de Ares a adopción 

do seguinte 

ACORDO 
1.-Instar á Xunta de Galiza a garantir a gratuidade dos libros de texto e do 
material curricular no vindeiro curso académico. 
 
2.-Dar conta deste acordo aos Consellos escolares e ás ANPA dos diferentes 
centros escolares do concello de Fene. 
 
Fene, 1 de Xullo de 2009. 

Asdo.- Manuel Polo Gundín. Portavoz do Grupo Municipal do BNG. 
 
SR.ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE” 
 
 
Aberto o  debate ,pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
manifesta que considera  que esta moción é improcedente neste momento; que lles 
chama á atención que, sendo presentada a moción polo BNG se basee na 
Constitución Española, o que lles agrada; di que cre que se fala da gratuidade de 
libros de texto, non de material escolar; que dende o PP de Fene non teñen 
coñecemento de nada, como sa se di na moción, porque non se dí cal será a súa 
participación; di que o Conselleiro está todavía tomando posesión e lles parece correr 
demasiado. Continúa dicindo que non hai só familias que deban recibi-los libros 
previstos, senon todo o material escolar, ademáis do transporte; di que quere lembrar 
que o famoso “cheque” de case 200 euros que se daba era para todo o mundo,o que 
non lle parece xusto; que se debería aplicar unha progresividade; que sabe que esta 
progresividade non lle gusta a algúns partidos e pon como exemplo o “cheque bebe”; 
que  cre que se debe manter a gratuidade  pero que non sabe cál vai ser a política da 
Xunta de Galicia  polo que lle parece que é pronunciarse verbo  de algo que non 
existe. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido manifesta que o ensino debe ser gratuito e que  cada un debe contribuir en 
función da súa capacidade . Remata a súa intervención dicindo que vai votar a favor. 
 
Deseguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e di que dende o PSdeG-PSOE van  
votar a favor, porque a gratuidade dos libros de texto foi unha das apostas máis claras 
do PSOE durante a campaña do 2005, e que se puxo en marcha dende o primeiro ano 
de goberno; que lle parece que esta gratuidade é unha das medidas máis progresistas 
que se poden tomar; di que o modelo da gratuidade dos libros de texto foi seguido por 
algunhas Comunidades Autónomas; que é certo que o Conselleiro de Educación leva 
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pouco tempo pero que o problema o teñen enriba da mesa, porque tanto o Conselleiro 
como o Presidente din que se acaba a gratuidade e fixan públicamente uns tramos da 
renda;que , en canto á progresividade, non está de acordo  con que o Estado lle teña 
que pagar todo a todo o mundo, pero que hai servizos esenciais, como son a 
educación e a sanidade que deben ser gratuitos; que a progresividade, tal e como a 
entenden os socialistas, é á hora de cobrar impostos, e que os impostos serven, entre 
outras cousas, para custea-los servizos públicos; di que por este motivo van  votar a 
favor,  e porque ademáis ven con preocupación os pasos cara atrás que está a dar a 
Xunta de Galicia. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que dende o BNG ven que existen tres pilares fundamentais no Estado do 
Benestar: a sanidade, os servizos sociais e a educación; que todos teñen dereito a ter 
uns servizos iguais para todos e que iso é ter un sistema forte e universal; di que dar 
un paso atrás en canto á gratuidade  dos libros de texto é volver ao ano 1999. 
Continúa o Sr. Polo Gundín  a súa intervención e di que o fondo do asunto é que hai 
unha cuestión aforradora e comercial que vai a favorecer ás editoriais, e insta ao 
Partido Popular a que pensen que eses servizos sexan gratuitos. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
pregunta quén suscita as cousas das que están a falar; di que se está a falar dos libros 
de texto; que o Partido Popular gobernou e non quitou  a sanidade,  os servizos 
sociais, nin a educación e lembra a subida de impostos  feita polo Sr. Zapatero do 
tabaco e a gasolina, sen contar a modificación do IRPF, que virá despois do verán. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido di que mentres se continúe coa cousa da baixada de impostos, non se 
poderán presta-los servizos, e que entende que baixar impostos non é progresivo. 
 
Intervén o Sr. Alcalde-Presidente e di que se está a falar dos libros de texto e non dun  
modelo político. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que tramitan a moción para invitar á Xunta a garanti-la gratuidade dos libros 
de texto, e que a presentan ante a precupación que teñen sobre o tema. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción presentada polo 
BNG de data 1de  xullo de 2009, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: trece (13) (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García 
Balado, Rodríguez Carballeira, López Rodríguez, Lourido González, Rey Sampayo, 
Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín, Vigo López, Sánchez 
Martínez). 
 
Votos en contra: catro (4) dos/as Sres/as Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, 
Fornos Corral). 
 
Abstencións: Ningunha. 
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Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción do grupo municipal do 
BNG de data 1 de xullo de 2009 anteriormente transcrita. 
 
 
5º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que os Concelleiros do BNG deixaron de pertencer ao goberno municipal e 
que neste Pleno manteñen o compromiso de dar conta das xestións realizadas. 
Continúa o Sr. Polo Gundín e di que roga que se axilice o pago das subvencións ás 
asociacións  e manifesta que o grupo do BNG ten plena disposición para que o Alcalde 
lles emplace para falar dos presupostos deste ano e dos do ano que ven. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez 
concedido manifesta que a vindeira semana haberá unha primeira reunión e que tan 
pronto como esté o presupsoto de 2009 o entregarán; que verbo do pago das 
subvencións , tívose una reunión coa intervención municipal para proceder ao pago 
inmediato das mesmas. 
 
Seguidamente intervén o Sr.Alcalde- Presidente e di que  agradece a disposición dos 
Concelleiros do BNG  de dar conta das xestións das Concellerías ata o día de onte. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr.Galego Feal quen, unha vez concedido , di 
que en outubro de 2008 preguntaron se había algunha previsión para leva-la auga a 
varios puntos de Limodre, e queren saber si se incluíu esta obra nalgún plan; di que se 
estaba pendente de executa-la primeira fase de alcantarillado a Lubián e pregunta se 
hai previsión de inicio das obras; di que queren insistir no tema do río Cádavo. 
Continúa o Sr. Galego Feal e manifesta que , verbo do Plan de Urbanismo, non sabe 
si se vai levar para adiante a súa redacción; pregunta se existe previsión de mete-lo 
alcantarillado na zona da Garita e se a motobomba está operativa; pregunta se existe 
algún nomeamento  de coordinador.  
Continúa e di que roga o arranxo das pistas de Mundín a Santano, así como o 
adecentamento dun parque e a limpeza de cunetas; pide que non se esqueza o tema 
dos chopos; roga o adecentamento das beirarrúas  do parque Rosalía e  do Colexio 
Jorge Juan; di que reitera o dito verbo do socabón do Río Cádavo. Remata a súa 
intervención o Sr.Galego Feal  dicindo que , ante a proliferación de información que 
saíu nos últimos tres días, lle chama a atención que Radio Fene  non lle fixera unha 
chamada ao Partido Popular. 
 
 
Seguidamente intervén o Sr.Alcalde-Presidente e manifesta que él tampouco recibiu 
ningunha chamada de Radio Fene para ser entrevistado verbo  dese asunto. 
 
Continúa o Sr. Alcalde-Presidente e di que respecto do Plan xeral de ordenación 
municipal, están xa elaboradas as condicións do novo prego; que se informará por 
parte da Secretaría e se sacarán a concurso; que  en canto o río Cádavo di que xa se 
tratou o asunto no Pleno anterior e reitera o dito no mesmo; que debido a que o 
Conselleiro non se dignou en dous meses a concederlle unha entrevista, o río será 
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tapado cos cartos de Fene; que o río está destapado porque se está á espera da 
resposta de Augas de Galicia. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez concedido 
manifesta que en canto á auga e o saneamento, teñen unha memoria de tódolos 
puntos de Fene que non teñen auga nin alcantarillado, e  están a buscar financiación, 
e  que verbo da auga á Garita hai un proxecto que pasaría por esa zona. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Silvar Canosa quen, unha vez concedido 
manifesta que a día de hoxe non está nomeado ningún coordinador de deportes; que 
lle entregou as primeiras bases á Secretaria para substituir á titular; di que Xan 
Morales está no departamento de deportes colaborando con ela. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido 
manifesta que a motobomba está operativa. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido di 
fai un rogo relativo aos presupostos e ás subvencións ; pregunta  cómo foi a reunión 
mantida en relación á senda peonil e cando rematan as obras da carretera nacional 
661 e  se houbo unha subida das tarifas do transporte metropolitano. 
 
(Sendo as dezanove horas e vinte minutos auséntase das sesión a Concelleira Dona  
Rocío Aurora Bértoa Puente). 
 
Continúa a súa intervención o Sr. Sánchez Martínez e pregunta pola aportación de 
area que se fixo nas praias e que  se di que esa area produce suciedade; pregunta se 
as obras das beirarrúas de Barallobre van a comezar; pregunta se hai unha denuncia 
de Adega sobre o parque do Río Cádavo; roga a limpeza das silvas das cunetas; di 
que cando chove hai bastantes filtracións no túnel que une San Valentín con Perlío, e 
roga que se evite isto; pregunta qué é o que se vai facer ou se está facer ó carón do 
Mercadona, pois se está amontoando terra. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que , en relaci´çon co 
amaño da Nacional 651, estivo reunido co Delegado do Goberno en Galicia e unha 
das cousas que lle solicitou foi que o Estado rematase o asfaltado; que o Delegado do 
Goberno comprometeuse a miralo e a resposta que recibiu foi que se atopa en fase de 
contratación esa etapa das obras, pero que aínda non  lle deron prazos concretos; di 
que o Plan de Transporte Metropolitano o ve positivo, pois é a primeira aposta para 
poñer en marcha un sistema de transporte moderno e expón os motivos polos que 
opina así; di que todo está pendente de que a nova Conselleira concrete cómo se van  
suma-los Concellos e cómo se vai poñer en marcha. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr.Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido  di que o que preguntou foi se houbo unha subida grande. 
 
Deseguido intervén o Sr.Alcalde-Presidente e manifesta que non lle consta esa subida. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra a Sra. Roca Requeijo quen, unha vez concedido 
manifesta que do incremento do precio tampouco ten constancia; di que quere lembrar 
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que na moción que se trouxo a Pleno pedían parada en Tarrío e autobús directo a 
primeira hora á residencia; engade que con este plan non se cobrarían os transbordos 
e que tamén ten beneficios respecto do plan anterior, como é a tarxeta social. 
 
A continuación intervén o Sr.Alcalde-Presidente e manifesta que verbo da area a Río 
Samdeu,  cando soliticaron a Costas que trouxese area, por este Organismo se lles 
informou que non  existía dispoñibilidade de area marina e que había dúas solucións, 
area de canteira ou da  foz do río Miño, que foi a que se trouxo; que xa se puxeron en 
contacto con Costas  porque esta area  ensucia e que lles dixeron que coas mareas e 
a choiva se irá asentando, prensando e limpando e que quedará e perfectas 
condicións. 
 
Continúa  o Sr. Alcalde e di que verbo da senda peonil e da reunión co Ministerio de 
Medio Ambiente , o resultado da mesma foi satisfactorio; que o Ministerio 
comprometeuse a efectuar esta obra en duas fases; que verbo do preguntado polo do 
Mercadona di que a parte de atrás está no Plan xeral de ordenación municipal como 
un víal público e que había unha reivindicación dos veciños para acondicionamento 
daquela zona mentres no se execute o mesmo; que no seu día haberá que face-lo víal 
e que a escola taller vai adecenta-la zona. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez concedido di 
que verbo das beirarrúas de Conces, esperan que as obras se rematen nun prazo moi 
breve. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen , una vez concedido, 
roga que se amañe a megafonía do Salón de sesións. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que verbo do escrito 
presentado por Adega sobre o río Cádavo, hai un escrito que está a ser esudado polos 
responsables municipais, e remata dicindo que asume o rogo feito polo BNG de 
amaña-la megafonía de cara ao vindeiro Pleno. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 
dezanove horas e  corenta e cinco minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose 
de todo isto 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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