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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 2.5.2013

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 4 DE ABRIL DE 
2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:05 horas do 
día 4 de abril de 2013, baixo a presidencia do Sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro Galego 
Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión ordinaria 
convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco Casal, 
dona Juana Barro Couto, don José Andrés Serantes Painceiras, don Iván Puentes Rivera, don Antón 
Lois  Noceda  Carballo,  dona  Amalia  García  Balado,  dona  María  Carmen Silvar  Canosa,  don José 
Antonio López Rodríguez, don Juventino José Trigo Rey, dona Rita María Couto Seijido, don Manuel 
Polo Gundín,  dona Inés Roca Requeijo,  don Justo Martínez Ardá e dona María Carmen Martínez 
Rodríguez.

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, de 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,  da acta da sesión extraordinaria de data 11/03/2013 e da 
sesión extraordinaria urxente de data 11/03/2013

Non habendo obxeccións, as actas quedan aprobadas.

2.  Dación  de  conta  das  Resolucións  da  Alcaldía  dende  o  número  número  206/2013 á 
289/2013

Os concelleiros danse por informados.

3. Dación de conta da liquidación do orzamento do ano 2012

Os concelleiros danse por informados.

4. Dación de conta da composición da Comisión Especial para a Reactivación Económica e o 
Emprego en Fene

Os concelleiros danse por informados.

5. Aprobación, se procede, do expediente de transferencia de crédito 5/2013

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía,  informada  favorablemente  por  informe  da 
intervención de 19.3.2013, que foi ditaminada favorablemente pola Comisión de Facenda, Promoción 
Económica, Formación e Emprego por 2 votos a favor do grupo do PP e 4 abstencións (2 do grupo 
socialista, 1 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto):

“PROPOSTA DA ALCALDIA

ASUNTO.- EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Nº 5/2013.
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Ante a urxencia de incrementas as aplicacións orzamentarias que se relacionan na providencia de 
inicio  do  expediente,  e  logo  de  ver  o  expediente  tramitado  de  modificación  de  crédito  por 
transferencia, cun importe de 72000.00 €, dentro do vixente Orzamento desta Corporación do ano 
2012, prorrogado.

Téndo en conta o disposto nos artigos 179 e 180 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o  Texto refundido da lei  reguladora das facendas locais, nos artigos 40 a 42 do 
Real decreto 500/90, do 20 de abril,   na Base 13ª das Bases de execución do orzamento e no 
informe de intervención.

Esta Alcaldía propón ó Pleno da Corporación, e previo o dictame da Comisión Informativa de Contas e 
Facenda,  a adopción do seguinte acordo:

1º. Prestar aprobación ó expediente de modificación de crédito de transferencia de crédito entre 
aplicacións orzamentarias de distinto   grupo de función- área de gasto- por importe de 72000.00 
euros, segundo o disposto na providencia de alcaldía  que se une ó expediente. O detalle ó que se 
axustará a transferencia é o seguinte:

Aplic. Orz. minoradas
APLIC. ORZAM. DENOMINACIÓN IMPORTE (€)
441/45500 Transporte. Transferencias transporte 

metropolitano
11000,00 €

011/91312 Débeda  pública.  Amortización 
préstamo

43000.00 €

011/31007 Débeda pública. Intereses 8000.00 €
011/31000 Débeda pública . Intereses 10000.00 €
TOTAL 72000 €

Aplic.Orz. incrementadas
APLIC.ORZAM. DENOMINACIÓN IMPORTE ( €)
231/22798 Acción social. Servicios externos 72000.00 €
TOTAL 72000.00

2º. Que se expoña ó público durante o prazo de quince días hábiles, durante os cales os interesados 
poderán examinalos e presentar reclamacións ante o Pleno, conforme o preceptuado no artigo 179 
do Real decreto lexislativo 2/2004, con referencia ó artigo 169 do dito texto legal.

3º. No suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, entenderase definitivamente 
aprobado,  debendo  cumprirse  os  trámites  previstos  no  artigo  169  do  Real  decreto   lexislativo 
2/2004.  Noutro caso obrarase conforme o disposto no  apartado 1º do dito artigo.

Fene, a 19 de  marzo  de 2013.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego Feal.“

Abre  o debate  o voceiro  do  grupo  municipal  do  BNG,  don Manuel  Polo  Gundín,  que  anuncia  a 
abstención respecto deste expediente para facilitar que saia adiante.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor do grupo 
do PP e 11 abstencións (5 do grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do que antecede, o pleno acorda:

1º. Prestar aprobación ó expediente de modificación de crédito de transferencia de crédito 
entre aplicacións orzamentarias de distinto   grupo de función- área de gasto- por importe 
de  72000.00  euros,  segundo  o  disposto  na  providencia  de  alcaldía   que  se  une  ó 
expediente. O detalle ó que se axustará a transferencia é o seguinte:

Aplic. Orz. minoradas
APLIC. ORZAM. DENOMINACIÓN IMPORTE (€)
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441/45500 Transporte.  Transferencias 
transporte metropolitano

11000,00 €

011/91312 Débeda  pública.  Amortización 
préstamo

43000.00 €

011/31007 Débeda pública. Intereses 8000.00 €
011/31000 Débeda pública . Intereses 10000.00 €
TOTAL 72000 €

Aplic.Orz. incrementadas
APLIC.ORZAM. DENOMINACIÓN IMPORTE ( €)
231/22798 Acción social. Servicios externos 72000.00 €
TOTAL 72000.00

2º. Que se expoña ó público durante o prazo de quince días hábiles, durante os cales os 
interesados  poderán  examinalos  e  presentar  reclamacións  ante  o  Pleno,  conforme  o 
preceptuado no artigo 179 do Real decreto lexislativo 2/2004, con referencia ó artigo 169 
do dito texto legal.

3º.  No  suposto  de  non  presentarse  reclamacións  contra  este  acordo,  entenderase 
definitivamente aprobado, debendo cumprirse os trámites previstos no artigo 169 do Real 
decreto  lexislativo 2/2004.  Noutro caso obrarase conforme o disposto no  apartado 1º do 
dito artigo.

6. Aprobación, se procede, da moción do grupo mixto en relación coa débeda

Consta no expediente a seguinte moción que foi ditaminada favorablemente por 4 votos a favor (2 
do grupo socialista, 1 do grupo mixto e 1 do grupo do BNG) e 2 abstencións do grupo do PP:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vivimos nun "estado de excepción económico, social e político". A estratexia do goberno, logo de 
crear  a  tormenta  perfecta,  e  ter  á  cidadanía  nun  estado  de  shock,  multiplicando  as  mensaxes 
catastrofistas: “vivimos por encima de nuestras posibilidades”, “no podemos gastar más de lo que 
ingresamos”,  “no  se  puede vivir  de papá estado”,  “no hay dinero”,  “son ajustes dolorosos pero 
necesarios”,  e a súa máxima preferida, base do seu argumentario, para impoñernos políticas de 
destrución masiva, as mesmas políticas que xa fracasaron en Grecia e Portugal, provocando unha 
brutal depresión económica e social; 

“Unha mentira mil veces repetida... se transforma en verdad” (Paul Joseph Goebbels), intentando 
xustificar a violación sistemática da Constitución Española do 78 e da Declaración Universal  dos 
Dereitos Humanos.

O goberno do estado español, os banqueiros e grandes empresarios, contraeron débedas ás costas 
dos  cidadáns,  sen  o  seu  consentimento  e  con  fins  de  enriquecimiento  persoal,  enriquecimiento 
corporativo,  para  a  represión social  e  política  e,  en todo caso,  contra  os  intereses  dos propios 
cidadáns.

O PSOE, co apoio do Partido Popular, reformaron a Constitución, sen referendo, aprobada o 30 de 
agosto de 2011, que expón no seu artigo 135.3:  “Los créditos para satisfacer los intereses y el 
capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de 
gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Noutras palabras: o pago da débeda será prioritario; cada euro que entre en tesorería terá que ir 
destinado prioritariamente a pagar a débeda e os seus intereses -en detrimento de soldos, pensións, 
prestacións e calquera tipo de gasto social- ata que non se cubriu totalmente devandito importe. E 
ademais, prohíbese a súa negociación ou repudio.

É dicir, o diñeiro dos nosos impostos, non irá destinado prioritariamente aos nosos servizos sociais, 
senón ao pago da débeda. Unha débeda da que nunca fomos conscientes, nin puidemos opinar ou 
participar. Unha débeda, presentada como o maior dos problemas e da que nos fan responsables 
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directos e obrígannos, ao reformar a constitución, a pagala, a todos os cidadás e cidadáns do estado 
español.  Unha  débeda  da  que  aínda  non  se  fixo  ningunha  auditoría,  para  determinar  a  súa 
lexitimidade.  Unha débeda que estableceu unha  nova política  de goberno e  unha  nova orde de 
prioridades presupuestarias.

O pago de devandita débeda, vulnera os dereitos fundamentais de todos os cidadáns e cidadás do 
estado español.  Viola  a  Constitución  de 1978 e  a  Declaración  Universal  dos Dereitos  Humanos, 
condenando  á  maioría,  á  exclusión  social,  paro,  pobreza,  fame e  miseria.  A  débeda  é  a  nosa 
escravitude. 

Débeda odiosa, débeda execrable ou débeda ilexítima, en Dereito internacional, é a teoría xurídica, 
posta en práctica numerosas veces ao longo da historia,  que sostén que a débeda externa dun 
goberno contraída, creada e utilizada contra os intereses dos cidadáns do país, non ten por que ser 
paga, e polo tanto, non é esixible a súa devolución, xa que os prestatarios actuarían de mala fe, a 
propósito,  e  polo  tanto  os  devanditos  contratos  -bonos  ou  contratos  comerciais-son  nulos 
legalmente. En todo caso, tales débedas poderían considerarse persoais, debendo responder quenes 
as contraeron a título persoal -sexa o monarca, o presidente, o director do banco central nacional ou 
os ministros correspondentes- e non o Estado no seu conxunto e polo tanto os cidadáns. Nalgúns 
aspectos, o concepto é análogo á nulidad dos contratos asinados baixo coacción.

Se un poder despótico incurre nunha débeda, non polas necesidades ou os intereses do Estado, 
senón para outorgar maior forza ao seu réxime despótico, para reprimir á poboación que se lle 
enfronta, etc., esta débeda é odiosa para a poboación de todo o Estado. Esta débeda non é unha 
obrigación para a nación; é unha débeda do réxime, unha débeda persoal do poder que a tomou, 
polo tanto esta cae coa caída do poder que a tomou. A razón pola que non se pode considerar que 
estas débedas odiosas graven o territorio do Estado é que ditas débedas non cumpren cunha das 
condicións que determinan a legalidad das débedas do Estado, que di: as débedas do Estado deben 
ser tomadas e os fondos deben ser empregados, para satisfacer a necesidades e os intereses do 
Estado.

As débedas odiosas tomadas e usadas con fins que, co coñecemento dos acreedores, son contrarios 
aos intereses da nación,  non comprometen a esta  última -no  caso  que a nación teña  éxito en 
liberarse do goberno que incurriu nelas- excepto pola cantidade coa que obtivo beneficios desas 
débedas. Os acreedores cometeron un acto hostil para coa poboación; eles, polo tanto, non poden 
esperar que a nación liberada dun poder despótico asuma as débedas odiosas, que son débedas 
persoais dese poder.

As 3 características para identificar unha débeda odiosa:

1 - O goberno do país recibe un préstamo sen o coñecemento nin a aprobación dos cidadáns.

2 - O préstamo destínase a actividades non beneficiosas para o pobo.

3 - Aínda que o prestamista está informado da situación descrita nos puntos anteriores concede o 
préstamo -normalmente polo alto interese que recibirá-.

En canto a débeda lexítima, é aquela que serve para equilibrar as contas da Administración do 
Estado  respecto  das  operacións  propias  da  actividade  do  Estado  (Xustiza,  Servizos  Xerais, 
Seguridade,  Sanidade,  prestaciones  sociais,  infraestructuras.)  e  que  non  debe  recorrerse  ao 
endeudamiento para outros fins, pois este uso “ilexítimo” da débeda, na actual “crise de débeda”, 
dificulta  o acceso  ao  crédito  do  Estado,  fai  aumentar  os  tipos de  interese,  aumenta vía  gastos 
financeiros o déficit público, e facilita a xustificación dos axentes neoliberales para os recortes ó 
Estado de Benestar.

Urxe auditar a débeda, máis aló do control  financeiro, a auditoría ten un papel  eminentemente 
político,  ligado  a  dúas  necesidades  fundamentais  da  sociedade:  a  transparencia,  e  o  control 
democrático do Estado, e dos seus gobernantes, polos cidadáns.

Trátase de necesidades que se refiren aos dereitos democráticos elementais, recoñecidos no dereito 
internacional, o dereito interno e a Constitución, aínda que sexan violados continuamente. O dereito 
de control  que teñen os cidadáns sobre aqueles que os gobernan, de informarse de todo o que 
concierne á súa xestión, os seus obxectivos e as súas motivacións, é intrínseco á propia democracia. 
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Isto  emana do dereito fundamental  dos cidadáns,  a exercer  o seu control  sobre  o poder,  e de 
participar activamente nos asuntos públicos, e polo tanto comúns.
O Partido Popular e Mariano Rajoy chegaron ao poder estafando e enganando aos cidadáns do estado 
español, prometendo en campaña electoral que ían facer, xustamente, todo o contrario ao que están 
facendo,  cometendo  fraude  electoral  e  gobernando  en  fraude  democrática,  converténdose  no 
primeiro goberno ilexítimo da democracia.

Con Mariano Rajoy á cabeza, o Partido Popular desde a súa chegada ao “poder” violou, continua e 
indecentemente, a Constitución Española de 1978 (desde o preámbulo, ata a disposición final) e a 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Deron as costas ás cidadás e os cidadáns do estado 
español, gobernando desde Bruselas, para os mercados e polos mercados, cometendo alta traizón o 
pobo do estado español,  subordinando a soberanía  nacional,  aos intereses dos especuladores e 
mercenarios económicos.

Coas políticas do Partido Popular se socializan as perdas e privatízanse as ganancias. Unha clarísima 
transferencia de diñeiro, dende o público, ata o privado. A débeda, está sendo o elemento de política 
económica, máis recorrido para cristalizar a inmensa estafa que está sendo esta crise económica.

A  Democracia  non  consiste  tan  só  en  depositar  unha  papeleta  nunha  urna  cada  catro  anos, 
coaccionados e manipulados previamente polos medios de comunicación, aleccionados á súa vez e 
pagos, polos dous grandes partidos. A democracia reside na igualdade de oportunidades, a xustiza, a 
liberdade e, sobre todo, o reparto xusto das riquezas.

Dentro de toda democracia que se preciar de selo, debe de existir unha Carta Magna ou Constitución. 
A cal será a lei nai, pola cal todas as leis da nación, deberanse normar e subordinar.

Dentro de toda Constitución, estableceranse as normas polas cales elixiranse ás autoridades do país, 
e como estas deben actuar, fronte aos seus cargos. Así mesmo as suas atribucións e limitacións 
constitucionais, estarán escritas de xeito explícito. Por outra banda, e aspecto fundamental de toda 
democracia, na Constitución deberanse plasmar, todos os dereitos primordiais e obrigacións de todo 
cidadán da nación. Principio básico de toda Democracia representativa.

A  separación  dos  poderes  do  Estado  (Executivo,  Legislativo  e  Xudicial)  é  un  dos  alicerces 
fundamentais de toda democracia. Cada un deles é independente e existe un control constante, dun, 
sobre o outro. Aquilo redunda nun control sobre o actuar dos mesmos e evitar casos de corrupción 
ou ilegalidades dos mesmos. Pola contra, no Estado Español, os tres poderes, dependen, única e 
exclusivamente, dos políticos. Vulnerando un dos principios básicos de calquera democracia que se 
precie de selo.

- Estado democrático: isto significa que a todos os cidadáns recoñéceselles unha serie de dereitos 
fundamentais, que o pobo mediante os seus representantes elixe aos seus gobernadores, porque 
existen  diversos  partidos  aos  cales  pódese  pertencer,  porque  o  pobo  participa  directamente  no 
exercicio do poder e nas tarefas do goberno.

- Estado de dereito: Isto significa que impera o dereito, as leis pretenden ser un reflexo, o máis 
aproximado posible, desa suprema virtude que chamamos xustiza.

-  Estado  social:  O  estado  está  obrigado  a  solucionar  os  problemas  sociais  e  económicos  dos 
cidadáns. Unha das finalidades é a de promover o desenvolvemento da cultura e da economía, para 
asegurar a todos unha digna calidade de vida e abrigo deberá actuar en favor dunha serie de grupos 
máis  indefensos;  protección  á  familia  e  á  educación,  aos  traballadores  e  á  mocidade,  aos 
minusválidos e menores, á saúde, á cultura, ao medio ambiente, aos anciáns, consumidores.

A Constitución Española de 1978 di:  “O Goberno de España goberna (Art.  97), é dicir,  dirixe  a 
política  interior  e  exterior  do  Estado,  sobre  a  base  dun  programa  previo,  que  houbo  de  ser 
presentado á hora da investidura polo Presidente (Art. 99).”

O Partido Popular presentou un programa de goberno, a todos os cidadáns, en campaña electoral, 
programa que está incumprindo desde que gañou as eleccións.

A fórmula de toma de posesión na investidura do Presidente di así:
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"Xuro/Prometo cumprir fielmente as obrigacións do cargo de Presidente do Goberno con lealtad ao 
Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como manter en 
segredo as deliberaciones do Consello de Ministros".

O Presidente do goberno incumple o seu xuramento/promesa feito na investidura, de gardar e facer 
gardar a constitución como norma fundamental do estado.

Polos motivos anteriormente expostos, o Grupo Municipal de Esquerda Unida presenta a seguinte 
proposta de acordos ao Pleno do concello de Fene:

1.-Esixir  unha  auditoria  da débeda:  Canto se debe? Por  que se debe? (Nesta cuestión radica a 
esencia do problema) e A quen se debe?. Coñecer a verdadeira natureza da mesma (análise da orixe 
e composición da débeda do estado, co fin de determinar si é “ilexítima” e/ou “odiosa”).

2.-Repudiar e denunciar a odiosa e ilexítima. Suspensión de pagos aos acreedores, negociación da 
débeda e dos intereses, para que se quite a débeda odiosa e ilexítima, e os intereses ilexítimos, que 
estamos pagando a sociedade do estado español,  co recorte de servizos públicos esenciais,  e a 
exclusión social.

3.-Creación dunha comisión, formada por expertos de diferentes ámbitos da vida social e económica, 
que traballan na liña apuntada, dende hai anos, tanto a nivel nacional, como internacional.

4.- Dar traslado dos acordos aquí tomados ó Goberno de España.”

Abre o debate a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, que logo de ler a 
moción di que considera que non se trata dunha débeda senón dun atraco, xa que a débeda pública 
española aumentou no ano 2012 en 150.000 millóns de euros e non entende como é posible, xa que 
hai un ano que se producen recortes salvaxes e cada día a débeda aumenta en 900 millóns diarios. 
Non sabe se a débeda sube porque non hai cartos ou porque se trata dunha estafa e os cartos 
seguen sen chegar. 
Di que hai oito anos que se producen rebaixas salariais e redución de emprego, tres anos de subidas 
de impostos e recortes sociais en sanidade, educación, dependencia e pregunta como é posible que a 
débeda pública, lonxe de diminuír, aumente en medio billón de euros. Entende que non se está a 
gastar máis, senón que a xente cada vez se está vendo máis apertada, que hai máis de 40.000 
millóns de euros entregados a fondo perdido, 100.000 millóns de euros en inxección de capital e 
merca de activos tóxicos, que o banco malo se levou outros 150.000 millóns de euros dos que, os 
máis optimistas, dan xa 80  millóns por perdidos, que tamén hai que sumar 25.500 que lle custa ao 
Estado Español os rescates de Grecia, Irlanda ou Portugal. Con todo isto non se taparon os furados 
da burbulla inmobiliaria, senón que se taparon os furados das caixas de aforro producidos polos 
saqueos dos responsables políticos das autonomías e todo isto serviu para que a banca estranxeira, 
bancos alemáns, franceses e os fondos de inversión norteamericanos cobren ata o último euro da 
súa contribución á burbulla inmobiliaria. 
Conclúe dicindo que con este argumentario vén dicir que se está a impoñer devolver uns cartos que 
ningún cidadán contribuíu a gastar e non hai  por que soportar,  polo que esixe que se audite a 
débeda para saber cal corresponde aos cidadáns e a partir de aí, ver se se pode sacar ao país desta 
estafa, que non débeda.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, 
que di que votarán a favor da moción e que comparten o seu espírito; pensa que na situación actual 
hai  que  controlar  o  endebedamento  das  Administracións,  que  non  se  poden  endebedar 
incontroladamente nin sen límites, pero tamén entende que dende hai certo tempo o goberno de 
España e da Xunta de Galicia leva adoptando as doutrinas liberais máis radicais, de forma que por 
riba de todo está o déficit e a contención da débeda, mesmo por riba dos dereitos das persoas  ou de 
ter as necesidades básicas cubertas, o que o seu grupo non pode compartir. 
Entende que nunha situación coma esta a única saída económica que hai é ser flexible dende a 
Administración,  xa  que  cando  as  Administracións  se  deben  endebedar  é  precisamente  nestes 
momentos, para que poidan os cidadáns e as empresas volver dinamizar a economía e a día de hoxe 
pasa todo o contrario: estanse a adoptar todo tipo de medidas para reducir a débeda co que se 
consegue ter máis débeda, xa que cada vez se empobrece máis á poboación, hai menos capacidade 
de gasto  e  a  economía  deixa  de  funcionar,  incrementando as  prestacións  de  desemprego e  as 
políticas de subsistencia. 
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Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
anuncia o voto a favor e di que coinciden no fundamental da moción e considera que quen deu os 
cartos ás entidades financeiras o fixo sabendo que era unha trampa, que non era sustentable porque 
non había capacidade de devolución e agora se repercute sobre os cidadáns, que ademais sofren 
unha serie de recortes e subida de impostos cando a solución vai por outra vía, tipo a de Islandia. 
Di que o que lle preocupa é encargarlle ao goberno unha auditoría cando é o propio goberno quen fai 
as contas, que a auditoría tería que ser feita por un perfil non capitalista, xa que o capitalismo é así, 
ou ben a política lle pon cancelas ao capital ou o capital devora a política.
Remata dicindo que o capital  está a forzar a facer reformas antipersoas para beneficiar única e 
exclusivamente a uns poucos.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, 
que anuncia o voto en contra do seu grupo.

A voceira do grupo mixto, dona  dona María Carmen Martínez Rodríguez, di que a moción pide que a 
auditoría sexa feita por unha comisión de expertos de distintos ámbitos e non que sexa feita polo 
goberno.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do 
grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 6 votos en contra do grupo do 
PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.- Esixir unha auditoría da débeda: Canto se debe? Por que se debe? (Nesta cuestión 
radica  a esencia  do  problema)  e A  quen  se  debe?.  Coñecer  a  verdadeira  natureza da 
mesma (análise da orixe e composición da débeda do estado, co fin de determinar si é 
“ilexítima” e/ou “odiosa”).

2.-  Repudiar  e  denunciar  a  odiosa  e  ilexítima.  Suspensión  de  pagos  aos  acredores, 
negociación da débeda e dos intereses, para que se quite a débeda odiosa e ilexítima, e os 
intereses ilexítimos, que estamos pagando a sociedade do estado español, co recorte de 
servizos públicos esenciais, e a exclusión social.

3.- Creación dunha comisión, formada por expertos de diferentes ámbitos da vida social e 
económica, que traballan na liña apuntada, dende hai anos, tanto a nivel nacional, como 
internacional.

4.- Dar traslado dos acordos aquí tomados ó Goberno de España.

7.  Aprobación,  se  procede,  da  proposta  de  modificación  do  Regulamento  do  consello 
escolar municipal de Fene

Consta no expediente a seguinte proposta da alcaldía, informada desfavorablemente por informe de 
secretaría  67/2013  de  21.3.2013  e  ditaminada  favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de 
Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade por 3 votos a favor do grupo municipal 
do PP e 4 abstencións (2 do grupo municipal socialista, 1 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo 
mixto municipal):

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

O pasado 20.3.2013 constituiuse o Consello Escolar de Municipal tratándose nos puntos da orde do 
día da súa sesión un escrito presentado polos diretores de CEIP O Ramo, os Casais, Centieiras, CPI 
Xunqueira, IES Fene e representante de CPR Jorge Juan no que solicitan que sexan tomadas as 
medidas axeitadas para garantir a asistencia dunha representación dos equipos diretivos con voz e 
voto nas reunións do Consello Escolar.

Con ocasión deste escrito, a secretaria municipal emitiu o presente informe:

“INFORME DE SECRETARÍA 62/2013
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ASUNTO: Escrito dos diretores de CEIP O Ramo, os Casais, Centieiras, CPI Xunqueira, IES Fene e 
representante de CPR Jorge Juan, no que solicitan a asistencia con voz e voto ao Consello Escolar 
Municipal dunha representación dos equipos diretivos dos citados centros.

Á vista do escrito presentado o 10.7.2012 e do que se tivo coñecemento con ocasión da convocatoria 
de constitución do consello escolar municipal, INFORMO:

No artigo 16 da Lei 3/1986, de 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia establécese o que 
segue respecto da constitución dos consellos escolares municipais:

<<1. Los Consejos Escolares Municipales se constituirán con arreglo a los siguientes criterios:

a. El Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue, que será el Presidente.

b. Los demás miembros del  Consejo estarán distribuidos de tal  forma que los dos tercios de la 
totalidad sean padres,  Profesores y alumnos de todos los niveles educativos no universitarios  del 
municipio.  El  tercio  restante  estará  formado  por  Directores,  representantes  de  los  sindicatos, 
asociaciones de empresarios, movimientos de renovación pedagógica, titulares de Centros privados y 
concertados, especialistas en temas educativos y asociaciones de vecinos, a tenor de lo dispuesto por 
la Corporación Municipal.

2. La Administración educativa estará representada en los Consejos Escolares Municipales por el 
funcionario que designe al efecto.

3.  El  número  máximo de miembros de los Consejos  Municipales  no podrá,  en ningún caso,  ser 
superior a lo establecido en la presente Ley para el Consejo Escolar de Galicia.>>

O decreto 44/1988 do 11 de febreiro, polo que se regulan o consello escolar de Galicia, os consellos 
escolares  territoriais  e  municipais,  en  desenvolvemento  da  lei  3/1986,  do  18  de  decembro,  de 
consellos escolares de Galicia, no seu artigo 30 establece o que segue respecto da composición dos 
consellos escolares municipais en concellos de menos de 25.000 habitantes e nos que existan varios 
centros escolares, como é o caso de Fene:

“Artigo 30.

1. Nos concellos de menos de 25.000 habitantes nos que existan varios centros escolares, o Consello 
Escolar municipal terá a seguinte composición:

1.1. O alcalde ou membro da Corporación en que delegue, que será o presidente.

1.2. Sete profesores dos niveis educativos correspondentes ó ámbito do ensino non universitario de 
Galicia,  propostos  por  sindicatos  ou  asociacións  profesionais,  en  proporción  ás  representacións 
obtidas no municipio nas eleccións sindicais respectivas, no sector docente:

1.2.1. Cinco do ensino público.

1.2.2. Dous do ensino privado.

1.3. Catro pais de alumnos propostos polas federacións de asociacións de pais de
alumnos.

1.4. Tres alumnos elixidos polos representantes dos alumnos nos Consellos Escolares
dos centro existentes no municipio.

1.5.  Sete  membros  elixidos  segundo  o  que  dispoña  a  Corporación  municipal,  de  acordo  co 
establecido no artigo 16.1.b) da Lei do Parlamento de Galicia 3/1986, do 18 de decembro.

2. Se no municipio non houbese centros  privados,  o número de profesores representantes dese 
ensino pasará a incrementa-lo número de representantes do ensino público.

Acudindo ao regulamento municipal aprobado polo pleno o 5 de xaneiro de 2012, este di:
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<<Artigo 4. Composición

1 O Consello Escolar de Fene estará composto polos seguintes membros:

a) Presidente: O alcalde ou membro da Corporación no que delegue

b) Vicepresidente: Elixido polo Pleno do Consello Escolar Municipal de Fene entre os seus membros 
de dereito

c) Secretario: Un funcionario ou funcionaria do Concello designado polo Presidente, a proposta do 
secretario do Concello

d) Vogais:

-Sete profesores dos niveis educativos correspondentes ao ámbito do ensino non universitario de 
Galicia,  propostos  por  sindicatos  ou  asociacións  profesionais,  en  proporción  ás  representacións 
obtidas no municipio nas eleccións sindicais respectivas no sector docente distribuidos da seguinte 
maneira:

Cinco do ensino público

Dous do ensino privado

-Catro pais ou nais de alumnos propostos polas asociacións de nais e pais de alumnos

-Tres alumnos elixidos polos representantes dos alumnos nos Consellos dos centros existentes no 
municipio

-Seis membros consonte de acordo coa seguinte distribución:

Un concelleiro representante de cada un dos Grupos municipais.
Dous membros dos movementos de renovación pedagóxica con presenza na comarca, elixidos dentro 
dos seus membros polos movementos de renovación pedagóxica máis representativos.

2 A Administración educativa estará representada no Consello Escolar Municipal de Fene pola persoa 
funcionaria  que  designe  para  o  efecto  a  Delegación  Provincial  da  Consellería  de  Educación  e 
Ordenación Universitaria.>>

Pode observarse, polo tanto, que o regulamento municipal recolle exactamente o previsto no Decreto 
44/1988, sobre como deben ser designados a representación mínima esixida para os profesores 
participantes no Consello Escolar Municipal, que debe ser a proposta dos sindicatos ou asociacións 
profesionais segundo as representacións obtidas.

Non obstante, o concello, de acordo co artigo 16 da Lei 3/86 de consellos escolares de Galicia (a 
referencia á lei do parlamento de Galicia ten que ser reputada como un erro, xa que esta é a lei 
1/1982) debe designar a 7 vogais entre “Directores, representantes de los sindicatos, asociaciones 
de empresarios, movimientos de renovación pedagógica, titulares de Centros privados y concertados, 
especialistas en temas educativos y asociaciones de vecinos”.

O regulamento municipal nomea dous membros dos movementos de renovación pedagóxica dentro 
desta representación e, á súa vez, a 4 concelleiros.

CONCLUSIÓN: A composición do regulamento do Consello Escolar Municipal non se axusta á lei, xa 
que  o  nomeamento  de  concelleiros  non ten  cabida  no  previsto  no  artigo  16  da Lei  3/86.  Non 
obstante, esta indebida representación non significa que os diretores dos centros teñan que ser 
integrados no Consello Escolar, pero si son uns dos posibles participantes a incluir dentro do cupo de 
7 vogais que lle corresponde determinar ao concello.

Este é o informe que se emite sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito.

Fene, 18 de marzo de 2013
A secretaria
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Estefanía Manteiga Lamas”

Visto que segundo o  artigo 30 do Decreto 44/1988 do 11 de febreiro, polo que se regulan o consello 
escolar de Galicia, os consellos escolares territoriais e municipais, en desenvolvemento da lei 3/1986, 
do 18 de decembro, de consellos escolares de Galicia, o concello debe nomear 7 membros de acordo 
co establecido no artigo 16.1.b) da Lei 3/1986 e que foron nomeados só 6, propoño ao pleno da 
Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación do artigo 4 do  Regulamento do Consello Escolar 
municipal de Fene que quedará redactado como segue:

“Artigo 4. Composición

1 O Consello Escolar de Fene estará composto polos seguintes membros:

a) Presidente: O alcalde ou membro da Corporación no que delegue

b) Vicepresidente: Elixido polo Pleno do Consello Escolar Municipal de Fene entre os seus membros 
de dereito

c) Secretario: Un funcionario ou funcionaria do Concello designado polo Presidente, a proposta do 
secretario do Concello

d) Vogais:

-Sete profesores dos niveis educativos correspondentes ao ámbito do ensino non universitario de 
Galicia,  propostos  por  sindicatos  ou  asociacións  profesionais,  en  proporción  ás  representacións 
obtidas no municipio nas eleccións sindicais respectivas no sector docente distribuidos da seguinte 
maneira:

Cinco do ensino público

Dous do ensino privado

-Catro pais ou nais de alumnos propostos polas asociacións de nais e pais de alumnos

-Tres alumnos elixidos polos representantes dos alumnos nos Consellos dos centros existentes no 
municipio

-Sete membros consonte de acordo coa seguinte distribución:

Un concelleiro representante de cada un dos Grupos municipais.

Dous membros dos movementos de renovación pedagóxica con presenza na comarca, elixidos dentro 
dos seus membros polos movementos de renovación pedagóxica máis representativos.

Un diretor dun centro escolar municipal público ou privado de ámbito do ensino non universitario 
elexido entre os diretores dos centros escolares públicos e privados municipais do mesmo ámbito 
educativo.

2 A Administración educativa estará representada no Consello Escolar Municipal de Fene pola persoa 
funcionaria  que  designe  para  o  efecto  a  Delegación  Provincial  da  Consellería  de  Educación  e 
Ordenación Universitaria.”

SEGUNDO.  Abrir  un  período  de  información  pública  mediante  anuncio  no  BOP  e  audiencia  aos 
interesados polo prazo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxerencias.

TERCEIRO. No caso de  que se  presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado expediente, 
procederase a súa resolución, previos os informes oportunos, polo Pleno Corporativo, procedéndose, 
unha  vez  resoltas,  á  aprobación  definitiva  do  expediente  e  á  publicación  íntegra  do  texto  da 
Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.
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CUARTO.  No  caso  de que  non  se  presenten reclamacións  e/ou alegacións  contra  o  expediente, 
considerarase que queda  aprobado definitivamente, sen necesidade de acordo posterior, procedendo 
de seguido  á  publicación indicada no apartado precedente, de conformidade do disposto no artigo 
49.c) da Lei  7/1985, do 2 de abril,  reguladora das bases do réxime local,  entrando en vigor a 
modificación o día da súa publicación íntegra no BOP e unha vez transcorrido o prazo establecido no 
artigo 65.3 da LBRL.  

Fene, 21 de marzo de 2013
O alcalde
Gumersindo P. Galego Feal”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que propón que se 
acepte a proposta que presentaron os diretores dos centros de ensino de Fene.

A continuación o alcalde di que o Partido Popular non tería ningún problema en incorporar a proposta 
pero entón terían que renunciar todos os concelleiros que están no Consello escolar a participar no 
mesmo.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, di que considera que os grupos 
políticos deben estar no consello escolar e o alcalde responde que a relación de membros do consello 
vén imposto por lei.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, di que xa manifestaron que a súa 
errónea composición non ten na práctica ningunha repercusión porque o consello escolar non ten 
carácter executivo, polo que o seu grupo é partidario de poder ampliar dito órgano cos directores de 
todos os centros aínda que non se axuste ao disposto legalmente.

O alcalde responde que o artigo 30 do decreto regulador establece claramente a composición deste 
órgano e dispón que o Concello pode elixir a sete dos seus membros. 
O concelleiro don Iván Puentes Rivera pregunta que pasaría se se ampliase a representación deste 
órgano,  respondendo  o  alcalde  que  calquera  persoa  ou  quen  se  sentise  prexudicado  podería 
impugnar un acordo do consello escolar. 
O concelleiro don Iván Puentes Rivera pregunta que consecuencia orgánica tería,  ao que o alcalde 
responde preguntando que vantaxe ten incumprir a lei e que precisamente os que están contravindo 
a lei son os concelleiros que forman parte do consello escolar, xa que a Lei non prevé que entre as 
sete persoas nomeadas polo Pleno municipal estean os concelleiros e cita o artigo 16 da Lei que vén 
dicir que eses sete membros serán nomeados entre os directores dos colexios, representantes dos 
sindicatos, asociacións de empresarios, movementos de renovación pedagóxica, titulares de centros 
privados e concertados, especialistas en temas educativos e asociacións de veciños;  que non fala de 
concelleiros e no Consello escolar hai catro concelleiros nomeados, co cal, baixo o seu punto de vista 
e segundo o informe de secretaría, o consello é nulo.

O voceiro do grupo municipal  socialista, don Iván Puentes Rivera, di  que a secretaría non pode 
informar outra cousa que non veña na lei  e, en todo caso, esa lei  non é tan restritiva que non 
permita, baixo o seu punto de vista, incorporar a máis persoas ao consello escolar. 
O alcalde di que, en todo caso, agora se está tentando solucionar un erro da composición do consello 
escolar, incorporando agora a un diretor dun centro escolar e logo, se é o caso, se pode falar dunha 
modificación posterior que se pode tratar en Comisión.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di 
que está de acordo co exposto polos diretores do colexios que debían ter participación neste órgano, 
que o consello escolar é un órgano consultivo e, como tal, pensa que poderían participar de xeito que 
teñan voz, aínda que non teñan voto e di que os partidos políticos si deben formar parte do consello 
escolar municipal, xa que por iso é municipal.
 Conclúe dicindo que agora van votar a favor da proposta e que no propio consello escolar ou na 
Comisión xa falarán da posible modificación da composición.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que votará a favor.
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Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 12 votos a favor (6 do 
grupo  do  PP,  5  do  grupo  do  BNG e  1  do  grupo  mixto),  con  5  abstencións  do  grupo 
socialista.

Á vista do resultado da votación, o pleno municipal acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación do artigo 4 do Regulamento do Consello 
Escolar municipal de Fene que quedará redactado como segue:

“Artigo 4. Composición

1 O Consello Escolar de Fene estará composto polos seguintes membros:

a) Presidente: O alcalde ou membro da Corporación no que delegue

b) Vicepresidente: Elixido polo Pleno do Consello Escolar Municipal de Fene entre os seus 
membros de dereito

c)  Secretario:  Un funcionario  ou funcionaria  do  Concello  designado  polo  Presidente,  a 
proposta do secretario do Concello

d) Vogais:

-Sete  profesores  dos  niveis  educativos  correspondentes  ao  ámbito  do  ensino  non 
universitario  de  Galicia,  propostos  por  sindicatos  ou  asociacións  profesionais,  en 
proporción ás representacións obtidas no municipio nas eleccións sindicais respectivas no 
sector docente distribuídos da seguinte maneira:

Cinco do ensino público

Dous do ensino privado

-Catro pais ou nais de alumnos propostos polas asociacións de nais e pais de alumnos

-Tres  alumnos  elixidos  polos  representantes  dos  alumnos  nos  Consellos  dos  centros 
existentes no municipio

-Sete membros consonte de acordo coa seguinte distribución:

Un concelleiro representante de cada un dos Grupos municipais.

Dous  membros  dos  movementos  de  renovación  pedagóxica  con  presenza  na  comarca, 
elixidos  dentro  dos  seus  membros  polos  movementos  de  renovación  pedagóxica  máis 
representativos.

Un director  dun centro escolar  municipal  público ou privado de ámbito  do ensino non 
universitario  elixido  entre  os  directores  dos  centros  escolares  públicos  e  privados 
municipais do mesmo ámbito educativo.

2 A Administración educativa estará representada no Consello Escolar Municipal de Fene 
pola persoa funcionaria que designe para o efecto a Delegación Provincial da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria.”

SEGUNDO. Abrir un período de información pública mediante anuncio no BOP e audiencia 
aos interesados polo prazo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxerencias.

TERCEIRO. No caso de  que se  presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado 
expediente,  procederase  a  súa  resolución,  previos  os  informes  oportunos,  polo  Pleno 
Corporativo, procedéndose, unha vez resoltas, á aprobación definitiva do expediente e á 
publicación íntegra do texto da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.
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CUARTO.  No  caso  de  que  non  se  presenten  reclamacións  e/ou  alegacións  contra  o 
expediente,  considerarase  que  queda   aprobado  definitivamente,  sen  necesidade  de 
acordo posterior, procedendo  de seguido  á  publicación indicada no apartado precedente, 
de conformidade do disposto no artigo 49.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local, entrando en vigor a modificación o día da súa publicación íntegra no 
BOP e unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 65.3 da LBRL.

8. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG sobre o novo copago dos 
comedores escolares

Consta  no  expediente  a  seguinte  moción  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola  Comisión 
Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade por 4 votos a favor (2 do 
grupo  municipal  socialista,  1  do  grupo  municipal  do  BNG  e  1  do  grupo  mixto  municipal)  e  3 
abstencións do grupo municipal do PP:

“MOCIÓN SOBRE O NOVO COPAGO DOS COMEDORES ESCOLARES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O pasado día 12, deste mes de marzo, o goberno do PP na Xunta de Galiza deu a coñecer un novo 
recorte no dereito á educación dos galegos e galegas cunha medida que afecta directamente ao 
alumnado do noso país. O goberno do PP anuncia a ampliación do copago do servizo de comedor 
escolar.

Esta decisión carga sobre as precarias economías das familias a obriga de facer fronte ao pago dunha 
parte importante deste servizo. Un servizo necesario para garantir un dereito fundamental como é o 
Dereito á Educación que, con esta imposición do goberno do PP, vén a deteriorar o ensino público no 
que respecta ao servizo de comedores escolares.

Esta actuación do goberno do PP na Xunta de Galiza evidencia a súa despreocupación polo ensino 
público, provocando o seu deterioro polos sucesivos recortes dos últimos anos: recortes no número 
de profesores e profesoras; recortes nos orzamentos dos centros; recortes nas axudas para libros, 
nas  axudas  para  bibliotecas,  atrasos  nas  transferencias  económicas  para  comedores  escolares, 
recorte  no  servizo  de  comedores,  empeoramento  das  condicións  socio-laborais  do  profesorado, 
recortes  nos  servizos  de  normalización  lingüística  e  unha  longa  cadea  de  despropósitos  que 
deterioran un servizo público básico da sociedade.

Pola contra, todos estes recortes no ensino público contrastan cos 240 millóns de subvención ao 
ensino concertado, cos 3 millóns de euros de subvención para centros que segregan ao alumnado 
por razón de xénero e que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declarou ilegal.

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 
seguinte

ACORDO

1. Instar á Xunta de Galiza a non estabelecer un novo copago no servizo de comedores escolares.

2. Demandar da Xunta de Galiza velar polo dereito á educación, garantindo un servizo de comedor 
escolar de calidade para o alumnado que o necesite.

3.  Instar  á  Xunta de  Galiza  a  ampliar  o  servizo de  comedor  gratuíto  ao alumnado con poucos 
recursos económicos do ensino infantil e de primaria.”

Comeza o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que se trata 
dun novo recorte anunciado o 12 de marzo sobre os comedores de titularidade autonómica.
Di  que Fene ten dous centros  con comedores xestionados polas propias ANPAS que contan con 
financiación municipal e autonómica, cun custe relativamente elevado de máis de 5 euros por comida 
e neno, custe elevado para as familias e motivo polo que se solicitan os puntos segundo e terceiro da 
moción. 
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Di que para o seu grupo esta medida é especialmente sensible xa que este recorte, que supón o 
copagamento, vaise aplicar a concellos da comarca como poden ser Valdoviño, Somozas, Cerdido, é 
dicir, concellos rurais dispersos, o que empeora as condicións da vida da xente da zona rural, que é 
ademais, quen ten máis dificultade de acceso a todos os servizos públicos.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, anuncia o voto a favor da moción, 
xa que considera que esta é unha das políticas máis miserables que o Partido Popular puxo en 
marcha  dende  que  goberna  porque  se  está  a  xogar  e  restrinxir  na  práctica  a  moita  xente  a 
posibilidade de que os seus fillos e fillas poidan comer no centro de ensino. 
Di que esta medida sempre foi  de conciliación da vida familiar e laboral,  fundamentalmente das 
mulleres, que se veu estendendo nestes últimos anos, especialmente durante o goberno socialista da 
Xunta de Galicia que concedeu axudas ás ANPAS, e que remata con esta medida que cualifica non 
como copagamento, senón como recopagamento, xa que, ao igual que na sanidade, o que se fai é 
pagar estes servizos cos nosos impostos e logo volver pagar unha segunda vez coa prestación do 
servizo.
Prosegue dicindo que a crise económica demostra tamén que hai moitos nenos e nenas que teñen 
dificultades para comer axeitadamente e que os comedores escolares paliaban en certo modo estas 
deficiencias. Ademais de cuestionar este copagamento tamén se pode cuestionar o prezo, xa que os 
comedores escolares teñen prezos superiores aos que teñen os comedores do Parlamento de Galicia 
ou da Xunta de Galicia, é dicir, prezos superiores aos menús dos comedores de empresa, aos que 
cualifica de abusivos e por iso, ao igual que xa fixo o seu grupo político na Xunta de Galicia, o que 
piden é que se retire este proxecto e que se deixe de recortar en políticas sociais, sobre todo en 
aquilo que ten que ver coa sanidade, educación e servizos sociais.

A voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, di que hai recortes en profesores, 
libros, bibliotecas, etc., e en xeral con todo o que ten que ver coa cultura e o ensino, sen embargo 
subvenciónase con 240 millóns de euros ao ensino concertado ou centros que separan aos nenos por 
sexos e pensa que isto non debía ser soportado polo Estado. Di que é surrealista que calquera 
deputado do Parlamento poida xantar en mellores condicións e moito máis económico que un neno 
cuns mínimos recursos.

A continuación a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, lembra que o 
goberno bipartito da Xunta de Galicia no ano 2007 xa estableceu o copagamento e o xustificou 
dicindo que era un sistema bo e xusto. O sistema actual de copagamento que presenta o goberno da 
Xunta de Galicia busca unha medida socialdemócrata para que paguen os que teñen e os que non, 
que non paguen nada, de tal forma que os nenos e as nenas que están pasando por unha situación 
difícil poidan ter acceso de balde aos comedores escolares.
Prosegue dicindo que o 57% dos alumnos non van pagar nada polo comedor escolar e o resto 
pagaría en función da renda, con cantidades simbólicas nalgúns casos.
En canto ao tema das zonas rurais, di que hai familias que teñen cartos, que na situación actual non 
vale o de todo de balde e que os que teñen deben pagar por determinados servizos e un deles é o 
comedor escolar.
 Con medidas como esta búscase priorizar recursos, Fene ten varios comedores xestionados polas 
ANPAS e estes comedores pasarán a ser xestionadas pola Xunta de Galicia, de forma que uns 9.000 
nenos pasarán á xestión da Xunta de Galicia.
Remata dicindo que a Xunta busca a racionalización dos recursos, xa que non se pode concibir que 
unha familia que ingrese 60.000 euros/ano non pague nada por un servizo de comedor, xa que se 
houbese unha economía moi saneada ao mellor si se podería soster pero isto, na situación actual, 
non é posible.

Seguidamente fai uso da palabra o concelleiro don Manuel Polo Gundín, que di que se só pagasen as 
familias con rendas superiores a 60.000 euros case se podería chegar a un acordo, pero iso non é 
certo, xa que esas familias son a excepción.
Di que o sistema é perverso porque fixar o copagamento en función da renda implica que unha 
familia pode ter unha renda positiva este ano e para o ano estar no paro e ser moi inferior, así nos 
atopamos con situacións de xente que ten que pagar polas rendas que tivo o ano pasado.
Remata dicindo que se está a falar dun copagamento por un servizo obrigatorio por non ter outra 
opción, xa que hai nenos que non poden volver á súa casa pola distancia, sobre todo nas zonas 
rurais. 

A continuación o concelleiro don Iván Puentes Rivera fai uso da palabra para dicir que está de acordo 
coa afirmación de que quen máis ten, ten que pagar, pero que o que quere é que a educación sexa 
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de balde para todos porque esa gratuidade se financia logo de cobrar os impostos, impostos deben 
ser pagados máis polos que máis gañan.
 Di que el  defende unha sanidade e unha educación gratuíta para todos, para que quen queira 
utilizala a poida utilizar e quen queira pagar un servizo privado que o faga, pero logo de contribuír no 
público, xa que os impostos os hai que pagar antes e non cando se presta o servizo. 
En relación coa afirmación de quen ten moito é normal que pague polo comedor, considera que o 
problema está en determinar que é moito, que é onde está a trampa, como pasou xa coas taxas 
xudiciais.
Remata dicindo que a inmensa maioría da cidadanía, clase media e media baixa, con esta medida, 
van pagar polos comedores escolares.

A concelleira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, di que os nenos teñen menús 
máis  caros  que  os  deputados  e  pregunta  se  alguén  sabe  o  custe  que  ten  o  comedor  VIP  do 
Parlamento galego, xa que este custe podería redundar en mellorar a calidade dos comedores dos 
colexios dos nenos e os parlamentarios poderían ir comer á casa.

A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que o voceiro do Partido Socialista parte dun erro 
de concepto moi importante: nas taxas xudiciais non hai ningún baremo e ese é o problema, que as 
taxas son fixas, non hai unha proporcionalidade entre as rendas das persoas que queren acceder á 
xustiza. 
No caso dos comedores di que non é así,  que si que hai uns baremos cos que se pode estar ou non 
de acordo.
Afirma que ela tamén está de acordo en que todos poidan acceder a unha sanidade gratuíta para 
todos, xa que iso significaría que España vai ben, pero a realidade é que España vai mal, sendo a 
oposición a que está a ser a máxima voceira desta situación crítica.
 Entende que en determinados concellos rurais as distancias en moitos casos son longas pero tamén 
é certo que a situación actual non chega para darlles o comedor de balde a todos os nenos e tamén é 
certo que este servizo non é parte da obrigatoriedade que debe prestar o Estado, é accesorio e as 
familias que teñan menos de sete mil  euros per capita ou que teñan tres fillos,  non van pagar 
absolutamente nada. 
Remata dicindo que é unha medida progresiva froito de priorizar recursos e non como se fixo antes 
co  cheque-bebé que se  daba  a todos,  con independencia  da  renda,  cando este  país  xa  estaba 
entrando en crise, polo que neste momento os que máis teñen terán que facer un esforzo dobre.

A continuación o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, di que o orzamento 
da  Xunta  é  de  varios  millóns  de  euros  e  recortar  na  comida  dos  nenos  que  teñen  que  ir 
obrigatoriamente e quedarse nos centros escolares non ten sentido, que se se dixera que se vai 
recortar noutro tipo de gastos ,o BNG o podería compartir, pero resulta que sempre se recortan nos 
mesmos tipos de gastos. Porén, en materia educativa, séguense a gastar cartos, mesmo naquelas 
partidas nas que pesa unha sentencia xudicial como a dos centros privados que segregan por sexo; 
polo tanto, considera que estas cuestións son puramente ideolóxicas e se recorta onde máis interesa 
e  non onde  máis  preocupa.  Ao  BNG preocúpalle  profundamente  que  se  impoña  unha  taxa  por 
comedor cando é un servizo que hai que usar si ou si, que non é optativo, e logo se fará o mesmo co 
transporte e se chegará ao absurdo de que a escolaridade será de quen pode acceder a ela.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do 
grupo socialista, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 6 votos en contra do grupo do 
PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Instar á Xunta de Galiza a non estabelecer un novo copago no servizo de comedores 
escolares.

2. Demandar da Xunta de Galiza velar polo dereito á educación, garantindo un servizo de 
comedor escolar de calidade para o alumnado que o necesite.

3. Instar á Xunta de Galiza a ampliar o servizo de comedor gratuíto  ao alumnado con 
poucos recursos económicos do ensino infantil e de primaria.

9. Aprobación, se procede,   da creación da sede electrónica do Concello de Fene  
15 de 31



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.:

 P
-1

5
0
3
6

0
0
-G

Dilixenza: acta aprobada en sesión de 2.5.2013

Consta no expediente a seguinte proposta da alcaldía, informada favorablemente por informe conxunto 
de secretaría e intervención de 21.3.2013 e ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 
Persoal, Seguridade, Servizos e Medio Ambiente por 4 votos a favor (2 do grupo do PP e 2 do grupo 
socialista) e 3 abstencións (2 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto):

“PROPOSTA DA  ALCALDÍA

A Deputación Provincial da Coruña pon a disposición dos concellos da provincia a posibilidade de 
crear unha sede electrónica mediante a subscrición do “Convenio marco de colaboración para o uso 
compartido da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña polos concellos da provincia” e 
un acordo de encomenda de xestión entre o Concello e a Deputación Provincial  da Coruña para 
tramitar as solicitudes de certificados electrónicos.

A creación dunha sede electrónica permitirá ao Concello de Fene poñer en marcha as obrigas de 
administración electrónica que impón a Lei  11/2007,  do 22 de xuño,  de acceso  electrónico  dos 
cidadáns aos servizos públicos

En base ao que antecede, propoño ao pleno da Corporación a adopción dos seguinte

ACORDO:

1. A creación da sede electrónica do Concello de Fene, de titularidade municipal, cuxo enderezo 
electrónico  de referencia  será:  <<sede.fene.es>> configurándose como unha  subsede da sede 
electrónica da Deputación Provincial  da Coruña (sede.dicoruna.es) e que estará accesible para a 
cidadanía directamente a través do seu enderezo ou a través do enderezo desta última.

2. A delegación da xestión e administración da sede electrónica municipal e para tal fin, a adhesión 
ao convenio marco de colaboración aprobado polo Pleno da Deputación Provincial da Coruña, na 
sesión plenaria ordinaria celebrada o vinte e oito de outubro de dous mil once, para a utilización 
compartida da súa sede electrónica e cuxo texto se recolle máis adiante no anexo I.

3. Realizar todas as actuacións que resulten necesarias no ámbito das competencias municipais para 
dar  cumprimento  aos compromisos asumidos no  devandito  convenio  e,  en particular,  adoptar  o 
acordo de encomenda de xestión entre o concello e a Deputación Provincial da Coruña para tramitar 
as solicitudes de certificados electrónicos de empregado público, selo e sede electrónica, que resulta 
necesario  para a  aplicación do convenio  de  colaboración  subscrito entre  a  Xunta de  Galicia  e  a 
Fegamp para o desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da Comunidade 
Autónoma de Galicia e cuxo texto se recolle máis adiante.

4. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.

Fene, 15 de marzo de 2013
O alcalde
Gumersindo P. Galego Feal

Anexo I

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA O USO COMPARTIDO DA SEDE ELECTRÓNICA 
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA POLOS CONCELLOS DA PROVINCIA E PARA A 
XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DAS SEDES ELECTRÓNICAS MUNICIPAIS

<<Localidade>>, <<día>> de <<mes >> de <<ano>>

REUNIDOS

Dunha parte, D. Diego Calvo Pouso, que actúa en nome e representación da Deputación Provincial da 
Coruña en virtude das competencias atribuídas pola Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local.
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E  doutra,  D/D.ª  <<nome  e  apelidos  do  alcalde/alcaldesa>>,  alcalde/alcaldesa  do  Concello  de 
<<municipio>>, que actúa en nome e representación do concello,  en virtude das competencias 
atribuídas igualmente pola Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ambas as dúas partes, recoñécense a capacidade legal e competencia necesarias para formalizar o 
presente convenio,

EXPOÑEN

Primeiro.- Que a Lei  11/2007, do 22 de xuño,  de  acceso  electrónico  dos cidadáns aos servizos 
públicos, creou o concepto de «sede electrónica», xustificado pola «necesidade de definir claramente 
a «sede» administrativa electrónica coa que se establecen as relacións, promovendo un réxime de 
identificación,  autenticación,  contido mínimo,  protección xurídica, accesibilidade,  dispoñibilidade e 
responsabilidade». O artigo 10.1 da mesma lei define a sede electrónica como «aquela dirección 
electrónica dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, 
xestión  e  administración  corresponde  a  unha  administración  pública,  órgano  ou  entidade 
administrativa no exercicio das súas competencias». O apartado 3 do mesmo artigo establece que 
«cada  administración  pública  determinará  as  condicións  e  instrumentos  de  creación  das  sedes 
electrónicas».

Segundo.- Que por acordo plenario, do 29 de abril de 2011, publicado definitivamente no Boletín 
Oficial da Provincia nº 162 - xoves, 25 de agosto de 2011, creou a sede electrónica da Deputación 
Provincial  da Coruña,  cuxo ámbito de aplicación é a totalidade da administración da Deputación 
provincial,  no artigo 14 apartado 4. desta sinálase que estenderá o seu ámbito aos organismos 
públicos e outras entidades locais que se determinen nos convenios de colaboración que, no seu 
caso, subscriba a Deputación Provincial da Coruña cos titulares dos organismos públicos e entidades 
locais.

Terceiro.- Que ambas as dúas partes consideran que interesa no presente caso relacionarse coa 
cidadanía  a  través  dunha  sede  electrónica  compartida,  tanto  por  razóns  de  economía  como de 
eficacia,  por  canto  a  entidade  local  ou  o  organismo  público  beneficiaranse  da  experiencia  e 
infraestrutura da Deputación Provincial da Coruña para este tipo de instrumentos.

Ambas as  dúas partes  están interesadas en procurar  a  mellor  e  máis  económica  prestación de 
servizos electrónicos aos cidadáns, dando con iso plena satisfacción aos principios e dereitos contidos 
na Lei 11/2007, do 22 de xuño, formalízase o presente convenio conforme as seguintes

CLÁUSULAS

PRIMEIRA. Obxecto.- Constitúe o obxecto do presente convenio formalizar a utilización compartida 
por ambas as dúas partes da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, co obxectivo de 
dar vía a través dela á xestión e servizos que competen ao concello de <<municipio>>, no ámbito 
da administración electrónica.

SEGUNDA. Ámbito de aplicación.- O alcance da xestión e servizos da competencia do concello de 
<<municipio>>, a prestar a través da sede electrónica compartida pola Deputación Provincial da 
Coruña, referirase en exclusiva aos de relación coa cidadanía, conforme a definición dada no anexo 
da  Lei  11/2007,  do  22  de  xuño,  apartado  h),  sempre  que  se  trate  de  xestión  ou  servizos  de 
obrigatoria prestación a través dunha sede
electrónica.  A  inclusión  de  calquera  tipo  de  xestión  ou  servizo  distinto  dos  anteriores  deberá 
suxeitarse á regra sobre inclusión de contidos adicionais establecida no presente convenio.

TERCEIRA.  Características  da integración.-  A xestión e servizos  do concello  prestaranse na sede 
electrónica  do  concello  <<sede.”dominio  concello”>>  que  se  integrará  na  sede  electrónica  da 
Deputación Provincial da Coruña (sede.dicoruna.es) constituíndo a sede electrónica municipal unha 
subsede desta.

CUARTA. Obrigas das partes para aplicar o convenio.

1. Para aplicar o presente convenio, o concello de <<municipio>>, comprométese a:
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Manter  permanentemente actualizados os  contidos municipais específicos  da sede electrónica do 
concello con plena aplicación das normas que rexen para ela e, moi especialmente, as que se refiren 
aos dereitos dos cidadáns contidos no artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño.

Respectar na súa integridade os criterios e políticas aprobados para a sede electrónica da Deputación 
Provincial  da  Coruña  na  súa  norma  de  creación  (Ordenanza  de  administración  electrónica  da 
Deputación Provincial da Coruña) que constituirá a normativa de referencia.

Asumir a responsabilidade como titular da xestión e dos servizos da súa competencia postos ao 
dispor da cidadanía.

Designar un representante permanente único, e un substituto deste, para a relación permanente cos 
responsables  da  sede  electrónica  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  para  os  efectos  do  seu 
mantemento e resolución de problemas, con facultades suficientes para a toma de decisións nesta 
materia.

2. Pola súa banda, a Deputación Provincial da Coruña comprométese a:

Manter  permanentemente  actualizados  os  contidos  comúns  das  sedes  municipais  na  da  sede 
electrónica provincial con plena aplicación das normas que rexen para ela e, moi especialmente, as 
que se refiren aos dereitos da cidadanía contida no artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño

Manter  de  forma permanentemente  dispoñible  para  os  cidadáns  o  acceso  á  xestión  e  servizos 
correspondentes  ao  concello  de  <<municipio>>,  incluídos  na  sede  electrónica  da  Deputación 
Provincial da Coruña

Asumir a responsabilidade que lle compete por razón da titularidade e a xestión tecnolóxica da sede 
provincial.

Achegar a infraestrutura técnica e organizativa necesaria para a execución do convenio. 

Comunicar urxentemente ao concello, a través do seu representante, cantas incidencias puidesen 
xurdir e, de forma moi especial, as que puidesen comportar a interrupción dos servizos.

Proporcionar aos responsables designados polo concello a formación e o asesoramento precisos para 
o mantemento permanente dos seus contidos específicos.

Actualizar tecnoloxicamente os sistemas, de acordo co estado da técnica.

Aplicar  criterios  estritos  de  seguridade,  conformes  ao  que  establece  o  Esquema  Nacional  de 
Seguridade, con aplicación da normativa sobre protección de datos de carácter persoal contida en Lei 
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD) e na súa 
normativa de desenvolvemento.

Designar un interlocutor único para os efectos da relación operativa co concello asinante.

QUINTA.  Inclusión  de  contidos  fóra  do  ámbito  do  convenio.-  A  utilización  da  sede  electrónica 
compartida para incluír contidos, xestións ou servizos, que non sexan os estritamente pertencentes 
ao ámbito deste convenio conforme ao acordado na cláusula segunda, requirirá o previo informe 
favorable  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  que  terá  en  conta  a  adecuación  dos  contidos 
adicionais,  os  medios dispoñibles e os criterios adoptados en supostos  similares en relación coa 
mesma sede.

SEXTA. Custo.- O uso das infraestruturas que a Deputación provincial pon ao dispor do concello para 
a prestación dos servizos recollidos no presente convenio non suporá custo ningún para o concello e, 
en particular, o uso dos certificados e sinaturas electrónicas que sexan precisos sempre que a súa 
obtención se realice en virtude do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia e a 
Fegamp para o desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

SÉTIMA.  Prazo  de  duración.-  O  presente  convenio  terá  unha  duración  de 4  anos,  renovándose 
automaticamente por igual período se non se produce denuncia deste por calquera das partes.
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OITAVA. Revisión e comisión de seguimento.- Por pedimento de calquera das partes, poderá crearse 
unha  comisión  paritaria  para  o  exame,  seguimento,  coordinación  e,  no  seu  caso,  proposta  de 
modificación do convenio.

NOVENA.  Resolución  de  incidencias.-  As  partes  comprométense  a  resolver  de  mutuo acordo  as 
incidencias que puidesen xurdir na súa interpretación e cumprimento.

DÉCIMA.  Publicación.-  O  presente  convenio,  en  aplicación  do  principio  de  publicidade  oficial 
establecido no artigo 10.3 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, será obxecto de publicación no «Boletín 
Oficial da Provincia» mediante resolución da Presidencia da Deputación Provincial da Coruña, sen 
prexuízo da súa divulgación a través da propia sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña.
E en proba de conformidade, ambas as partes subscriben o presente convenio no lugar e
data indicados no encabezamento.

O/A Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a do O Presidente da Deputación
<<CONCELLO>> Provincial da Coruña
Asdo <<NOME E APELIDOS ALCALDE>> Asdo. D. Diego Calvo Pouso

ACORDO  DE  ENCOMENDA  DE  XESTIÓN  ENTRE  O  <<CONCELLO>>  E  A  DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL  DA  CORUÑA  PARA  TRAMITAR  AS  SOLICITUDES  DE  CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS DE EMPREGADO PÚBLICO, SELO E SEDE ELECTRÓNICA

<<Localidade>>, <<día>> de <<mes >> de <<ano>>

REUNIDOS

Dunha parte, o Iltmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña, que 
actúa na súa representación

E doutra parte, o/a Sr./ Sra. D./Dª <<NOME E APELIDOS ALCALDE/ALCALDESA>>, alcalde/alcaldesa 
do <<CONCELLO>>, que actúa en nome e representación deste.

As  partes  recoñécense  mutuamente  plena  competencia  e  capacidade  para subscribir  a  presente 
encomenda de xestión e

MANIFESTAN

1.- O 13 de xullo de 2010 a Xunta de Galicia asinou coa Federación Galega de Municipios e Provincias 
(en  diante  a  FEGAMP)  un convenio  de  colaboración  para  o  desenvolvemento  da  administración 
electrónica  nas  entidades  locais  (en  diante  EE.LL.)  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia.  Este 
convenio favorece un novo modelo de relación entre as administracións públicas galegas e define un 
catálogo de servizos que permitirán impulsar a administración electrónica na EE.LL. de Galicia que se 
adhiran ao convenio.

2.- O 29 de setembro de 2010, a Xunta de Galicia asinou un contrato coa Fábrica Nacional de Moeda 
e Timbre - Real Casa da Moeda (en diante FNMT-RCM) cuxo obxecto é a prestación dos servizos 
técnicos, administrativos e de seguridade necesarios para garantir a validez e eficacia da emisión e 
recepción de comunicacións e documentos electrónicos no ámbito da Xunta de Galicia e de, entre 
outros organismos, os concellos e as Deputacións provinciais.

3.-  O  14  de  decembro  de  2010  tras  a  reunión  da  Comisión  de  Seguimento  do  convenio  de 
colaboración  entre  a  Xunta  de  Galicia  e  a  FEGAMP  para  o  desenvolvemento  da  administración 
electrónica (en diante o convenio) acórdase incluír no seu catálogo de servizos, aqueles que abarca o 
contrato  coa FNMT-RCM.  Os concellos  e  Deputacións  provinciais  adheridas ao  convenio  poderán 
consumir os servizos incluídos no contrato coa FNMT-RCM.

4.- O 26 de abril de 2011 o presidente da Deputación Provincial da Coruña aprobou a súa adhesión 
ao convenio, que foi asinada posteriormente con data do de 2 de maio de 2011.
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5.- Do mesmo xeito, o <<CONCELLO>>, aprobou a través do/a <<órgano competente concello>> a 
súa adhesión ao convenio, asinada posteriormente con data <<Data sinatura adhesión concello>>. 
Ambas as institucións están no ámbito de aplicación do convenio e poderán acceder aos servizos do 
contrato coa FNMT-RCM.

6.-  Na  Declaración  de  Prácticas  de  Certificación  da  FNMT-RCM  cítase  expresamente  que  os 
certificados do ámbito da Lei 11/2007 os emiten a FNMT-RCM por conta da Administración pública 
correspondente á que a  FNMT-RCM presta  os servizos técnicos, administrativos e  de seguridade 
necesarios como prestador de servizos de certificación,  polo que os usuarios destinatarios son o 
persoal da Administración Pública do Reino de España, ben sexa dun órgano, organismo, entidade da 
administración xeral, autonómica ou local do Estado.

Aínda que a administración titular do certificado e/ou o responsable da Oficina de Rexistro teñen a 
obriga de “non realizar rexistros ou tramitar solicitudes de persoal que preste os seus servizos nunha 
entidade diferente  á  que  representa  como Oficina  de  Rexistro”,  a  mesma Declaración  recolle  a 
posibilidade de crear “Oficinas de Rexistro centralizadas ou de convenios entre administracións para 
efectuar rexistros”.

7.- En ocasións existe unha limitación de determinados concellos e outras  entidades locais para 
constituír e manter ao día a infraestrutura de rexistro e solicitude do certificados tipo AP para o 
persoal ao seu servizo, así como os de sede e selo electrónico, pero a normativa vixente en materia 
de réxime local atribúelles ás Deputacións provinciais un labor de coordinación moi favorable para a 
extensión do uso dos certificados deste tipo, polo que é factible  que as  Deputacións provinciais 
poidan constituírse como un Rexistro delegado de certificados AP: persoal, selo e sede electrónica 
para as administracións locais do seu territorio, o que se instrumentaría mediante unha encomenda.

8.-  A  devandita  Lei  11/2007  non  impide,  nin  limita,  a  actividade  de  rexistro  por  parte  dos 
prestadores de servizos de certificación (sobre todo no caso da FNMT-RCM, na súa condición de 
organismo público), senón que fomenta a interoperabilidade entre as diferentes AA.PP. Así, o artigo 
13.3, cita que as AA.PP poderán utilizar os seguintes sistemas para a súa identificación electrónica e 
para a autenticación dos documentos electrónicos que produzan: … “d) Intercambio electrónico de 
datos  en  contornas  cerradas  de  comunicación,  conforme  ao  especificamente  acordado  entre  as 
partes.” A regulación deste sistema detállase no artigo 20:

“Artigo 20. Intercambio electrónico de datos en contornas cerradas de comunicación.

1. Os documentos electrónicos transmitidos en contornas cerradas de comunicacións establecidos 
entre administracións públicas, órganos e entidades de dereito público, serán considerados válidos 
para  os  efectos  de  autenticación  e  identificación  dos  emisores  e  receptores  nas  condicións 
establecidas no presente artigo.

2. Cando os participantes nas comunicacións pertenzan a unha mesma Administración pública, esta 
determinará as condicións e garantías polas que se rexerá que, polo menos, comprenderá a relación 
de emisores e receptores autorizados e a natureza dos datos que se han intercambiar.

3. Cando os participantes pertenzan a distintas administracións, as condicións e garantías citadas no 
apartado anterior estableceranse mediante convenio.

4. En todo caso deberá garantirse a seguridade da contorna cerrada de comunicacións e a protección 
dos datos que se transmitan.”

Pola  súa  banda,  no  capítulo  I,  do  título  IV,  desta  norma determínase  o  marco  institucional  de 
cooperación  en  materia  de  administración  electrónica,  baseado  no  Comité  Sectorial  de 
Administración Electrónica, nos Esquemas Nacionais de Interoperabilidade e de Seguridade e nas 
redes de comunicacións das administracións públicas españolas.

Neste último caso, o artigo 43 desta mesma lei expresa:

“A Administración xeral do Estado, as Administracións autonómicas e as entidades que integran a 
Administración local, así como os consorcios ou outras entidades de cooperación constituídos para 
tales  efectos  por  estas,  adoptarán  as  medidas  necesarias  e  incorporarán  nos  seus  respectivos 
ámbitos as tecnoloxías precisas para posibilitar a interconexión das súas redes co fin de crear unha 
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rede de comunicacións que interconecte os sistemas de información das Administracións públicas 
españolas e permita o intercambio de información e servizos entre elas, así como a interconexión 
coas redes das institucións da Unión Europea e doutros Estados membros.”

Esta regulación supón o recoñecemento legal da comunicación entre distintas administracións por 
medio de redes telemáticas, así como a súa validez para todos os efectos, sempre que se garanta a 
seguridade e integridade da contorna cerrada de comunicación e a protección dos datos remitidos.

9.-  Considerando  moi  favorable,  para  a  extensión  do  uso  dos  certificados  deste  tipo  entre  as 
administracións locais da provincia da Coruña, que a Deputación Provincial da Coruña exerza as súas 
competencias de asistenta técnica a estas, permitindo, a xestión da tramitación por conta dos citados 
concellos de certificados electrónicos dos citados na Lei 11/2007 e recollidos no presente acordo.

As partes intervenientes, na representación e coas facultades que os seus respectivos cargos lles 
confiren, recoñécense reciprocamente capacidade e lexitimación para asinar o presente acordo, de 
conformidade co artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, LRXPAC, formalizándoo sobre a base 
das seguintes

CONDICIÓNS

Primeira. O obxecto do presente acordo é que o <<CONCELLO>> lle atribúa á Deputación Provincial 
da Coruña, a encomenda da tramitación, por conta e en nome do <<CONCELLO>>, de solicitudes de 
emisión, suspensión e revogación de certificados electrónicos. As peticións serán dirixidas á FNMT-
RCM na súa condición de prestador de  servizos  de certificación.  Os certificados serán os da Lei 
11/2007: de persoal ao servizo da administración, de sede electrónica e de actuación administrativa 
automatizada (selo electrónico), que se expidan a nome do <<CONCELLO>>.

Segunda.-  En  ningún  caso,  a  Deputación  da  Coruña  se  considerará  a  administración  titular  do 
certificado, respectando a súa titularidade a nome do <<CONCELLO>>, e os datos consignados na 
petición.

Terceira:  A  petición  de  certificados,  do  ámbito  da  Lei  11/2007  antes  citados,  por  parte  do 
<<CONCELLO>> á Deputación da Coruña, realizarase a través da sede electrónica da Deputación 
(sede.dicoruna.es),  sempre  que  cumpran  os  Esquemas  Nacionais  de  Interoperabilidade  e 
Seguridade, sen que sexa necesaria a comparecencia física do persoal do <<CONCELLO>> ante a 
oficina  de  rexistro  da  Deputación.  A  constatación  da  personalidade  e  demais  datos  esixidos, 
presumirase polo feito da petición realizada polo persoal competente do <<CONCELLO>> a través 
das  redes  citadas,  polo  que  poderán  realizar  tamén as  peticións  en  papel  mediante  o  envío  á 
Deputación  dos  documentos  públicos  administrativos  correspondentes  por  parte  do 
<<CONCELLO>>.

Na  petición  do  <<CONCELLO>>  constatarase  a  vontade  de  que  sexa  emitido,  suspendido  ou 
revogado o certificado de que se trate e identificarase nominalmente de forma conxunta á persoa 
titular do posto de traballo ou cargo que exerce, ao <<CONCELLO>> e ao órgano ou unidade na que 
preste servizo, tal e como consten na petición que realice o propio <<CONCELLO>>, todo iso nos 
formatos establecidos pola FNMT-RCM.

Cuarta: A petición de expedición deste tipo de certificados dirixirase por parte do <<CONCELLO>> 
ao responsable das operacións de rexistro (ROR) da Deputación Provincial da Coruña a través do 
trámite electrónico disposto para o efecto na sede electrónica da Deputación ou mediante o envío da 
documentación  en  papel.  Unha  vez  validada,  por  parte  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  a 
petición  de  certificados  realizada  polo  <<CONCELLO>>,  a  Deputación,  a  través  da  súa  ‘ROR’, 
solicitará á FNMT-RCM a emisión dos certificados correspondentes mediante a aplicación de rexistro 
proporcionada  pola  FNMT-RCM.  Co  mesmo  procedemento  poderá  solicitar  a  suspensión  ou 
revogación dos certificados. A Deputación só poderá solicitar a suspensión ou revogación deste tipo 
de certificados no caso de que o suposto estea recollido na Lei 59/2003, de sinatura electrónica, 
normas de desenvolvemento ou na DPC da FNMT-RCM.

Os sistemas, técnicas e aplicacións que se van utilizar no intercambio de información, especificaranse 
nos procedementos de rexistro proporcionados pola FNMT-RCM á Deputación, que trasladará aos 
empregados do <<CONCELLO>> para realizar as peticións de certificados.
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Para iniciar o procedemento e tramitar de forma segura as peticións de certificados, unha copia 
auténtica desta encomenda será remitida, pola Deputación á Xunta de Galicia como asinante do 
contrato  coa  FNMT-RCM,  xunto  cos  datos  identificativos  dos  responsables  de  ambas  as  dúas 
administracións (os do <<CONCELLO>>, que realizarán as peticións de rexistro á Deputación, e os 
desta no caso de que aínda non lle conste á FNMT-RCM). A Xunta de Galicia remitirá a copia da 
encomenda xunto cos datos identificativos dos representantes á FNMT-RCM para que lle conste tal 
acordo e co fin de dar de alta no Sistema de Rexistro do Departamento CERES desta entidade e 
xestionar os permisos correspondentes. Non é posible iniciar a alta no sistema de rexistro se non se 
ten  constancia  da  entrega  da  citada  copia  auténtica  desta  encomenda  xunto  cos  datos  antes 
referidos.

Quinta: A petición de emisión, suspensión ou revogación destes certificados á Deputación realizaraa 
o persoal delegado competente do <<CONCELLO>>, utilizando para iso o seu certificado persoal 
clase 2, o de empregado público ou o DNIelectrónico.

Sexta: A Deputación da Coruña asesorará en todo momento o persoal do <<CONCELLO>> durante o 
proceso  de  petición  e  solicitude  do  certificado,  así  como  no  seu  uso  e  custodias  seguras, 
proporcionándolle a formación adecuada para iso. Pola súa vez, a FNMT-RCM resolverá as incidencias 
e consultas correspondentes á Xunta de Galicia e á Deputación polas canles existentes.

Sétima: O <<CONCELLO>> e a Deputación serán os únicos responsables das peticións e solicitudes 
de emisión, suspensión ou revogación dos certificados electrónicos ás deputacións, respondendo da 
veracidade  dos  datos  consignados  e  da  vontade  do  <<CONCELLO>>  de  que  sexa  emitido, 
suspendido ou revogado un certificado AP (Lei 11/2007).

Oitava: Financiamento. O presente acordo non comporta obrigacións económicas para as partes, por 
afectar a cuestións organizativas das administracións intervenientes. Novena: O presente acordo terá 
unha duración de 4 anos renovándose automaticamente por igual período se non se produce a súa 
denuncia por calquera das partes, sen prexuízo da facultade das partes para subscribir un novo. No 
entanto, o presente acordo quedará extinguido cando se extinga a adhesión do <<CONCELLO>> ao 
convenio coa Xunta de Galicia.

E en proba de conformidade con canto antecede, asínase o presente acordo en exemplar triplicado e 
para un só efecto, no lugar e data arriba indicados.

O/A Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a do O Presidente da Deputación Provincial
<<CONCELLO>> da Coruña
Asdo.<<NOME E APELIDOS ALCALDE>> Asdo. D. Diego Calvo Pouso”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do PSOE, don Iván Puentes Rivera, que di que van votar 
a favor, que lle parece unha medida necesaria dende hai tempo, que xa se tentou facer antes e que 
non se fixo por falla de orzamento e celebra que a Deputación Provincial colabore na creación desta 
sede electrónica.

Sometida a antedita proposta a votación, foi aprobada pola unanimidade dos concelleiros.

10.  Aprobación,  se procede,    da moción do grupo municipal  do BNG para a retirada do   
Anteproxecto de lei da reforma local do goberno do PP no Estado

Consta no expediente a  seguinte moción  ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 
Persoal, Seguridade, Servizos e Medio Ambiente por 5 votos a favor (2 do grupo socialista, 2 do grupo do 
BNG e 1 do grupo mixto) 2 abstencións do grupo do PP :

“MOCIÓN PARA A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DA REFORMA LOCAL DO GOBERNO DO PP 
NO ESTADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O  Anteproxecto  de  Lei  de  racionalización  e  sustentabilidade  na  administración  local,  aprobado 
recentemente polo Goberno central, aborda unha fonda regulación do réxime local e pretende mudar 
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de xeito substancial o papel dos concellos, cun maior impacto nos de menor tamaño, que son ampla 
maioría en Galiza.

A devandita proposta legal inspírase -segundo a súa propia exposición de motivos- na aplicación do 
principio  de  estabilidade  orzamentaria,  na  versión  regulada  na  reforma  constitucional  “exprés” 
pactada polo bipartidismo estatal, que implica un ríxido límite á actuación do sector público, ao situar 
a contención do gasto público por riba da atención ás necesidades sociais que deben atender as 
administracións na súa función de redistribuidoras da renda e da riqueza.

A intención prioritaria desta reforma do réxime local é reducir e adelgazar o ámbito de actuación dos 
concellos, cun recorte severo dos servizos que prestan, aínda que disfrazado do eufemismo “evitar 
duplicidades”. Non hai unha verdadeira intención diso, nin de racionalizar, pois quen sae reforzada 
nesta reforma é a institución provincial que é o ente máis prescindíbel do entramado institucional 
actual.  Porén,  introdúcense  mecanismos  que  abocarán  ao  deterioro,  e  mesmo  supresión,  de 
prestacións e servizos públicos básicos polos concellos, afectando directamente á veciñanza, sobre 
todo ás persoas con menos recursos.

Ademais,  esta  reforma  reforza  o  centralismo,  pois  deseña  un  réxime  xurídico  e  organizativo 
homoxéneo á maioría dos concellos galegos cos do resto do Estado, a pesar das fondas diferenzas en 
canto ao modelo de asentamento e organización territorial. Desde o nacionalismo galego sempre se 
tivo unha visión crítica coa articulación legal e administrativa local,  por ser allea á realidade de 
Galiza, tanto nas dinámicas sociais como pola tendencia á uniformación cos entes locais do resto do 
Estado, cando as realidades territoriais son diferentes. Agora péchase calquera posibilidade de que 
Galiza deseñe un mapa local acaído á súa realidade.

Alén desa limitación á capacidade de Galiza, aténtase contra a autonomía local, ao conter unha serie 
de mecanismos externos para avaliar a capacidade de organizar novos servizos locais ou de intervir 
en actividades económicas. En realidade trátase dun control político desde a administración central 
do Estado que busca evitar que se ensaien políticas alternativas desde os concellos. É unha limitación 
antidemocrática para os concellos que teñan vontade de exercer a través da iniciativa pública tanto o 
reforzo de servizos públicos como o estímulo de actividades económicas locais. Porén, para nada se 
fai  unha referencia á limitación na privatización de servizos, nin sequera se reserva unha esfera 
mínima que debe estar blindada ao sector público e evitar con iso a súa transferencia ao sector 
privado.

A reforma consagra a máis absurda duplicidade do actual mapa institucional no Estado español, que 
é  a  persistencia  das  deputacións  provinciais,  que  sairán  reforzadas  á  hora  de  asumir  servizos 
municipais,  cando  o  máis  lóxico  sería  afrontar  a  súa  definitiva  desaparición.  O  traslado  ás 
deputacións  de  determinados  servizos  locais  é  un  despropósito,  pois  non  teñen  ningunha  base 
provincial, sendo totalmente artificial encomendar ás deputacións a súa prestación, e tendo en conta 
ademais  que a  atribución aos concellos  da competencia  sobre determinados servizos  sempre se 
efectuou en función da operatividade das administracións locais para a prestación e cooperación 
naqueles que teñen unha clara base local.

En  suma,  estamos  ante  unha  proposta  que  afondará  na  homoxeneidade  e  na  capacidade  da 
administración central  de intervir  na dinámica local,  a fin  de impor as políticas antisociais e de 
relegación do papel do sector público a todos os concellos, como continuidade ás reformas regresivas 
xa aprobadas e ao deterioro democrático.

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do 
seguinte 
ACORDO

1. Instar ao Goberno do Estado a

1. Retirar o Anteproxecto de Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local.

2. Instar a unha reforma constitucional que suprima as deputacións provinciais.

3. Presentar un plan de financiamento dos concellos, que lles permita custear os servizos públicos 
locais.
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4. Instar a unha reforma do réxime local que deixe en mans das Comunidades Autónomas un amplo 
marxe de regulación sobre a organización, as funcións e competencias das entidades locais, a fin de 
adaptar o mapa local á realidade de cada territorio co obxectivo de racionalizar o mapa institucional 
en coherencia cun aproveitamento e administración eficaz dos recursos públicos

2. Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado, grupos 
parlamentares no Parlamento galego e Congreso, Senado, FEGAMP e FEMP."

Abre o debate o voceiro do grupo municipal  do BNG, don Manuel  Polo Gundín, que di que esta 
moción vén complementar dous acordos adoptados anteriormente por esta Corporación.
Quere incidir en que esta reforma non vai solucionar ningún dos problemas que teñen os concellos e 
fai máis ríxida a súa actuación, quita competencias en base a evitar duplicidades sen especificar que 
competencias cando na realidade saben que os concellos están para todo aquilo que non fan os 
demais e non sabe cal é a duplicidade que poden ter Fene coas demais administracións.
Falando de duplicidades, considera que se hai algunha administración obsoleta ou sen sentido dende 
o punto de vista funcional é a administración provincial  que está entremedias dos concellos e a 
administración  autonómica.  Como  exemplo  pon  o  punto  anterior  no  que  se  aprobou  a  sede 
electrónica, que ben podía ser proposto pola Xunta de Galicia ou pola Deputación Provincial e di que 
iso si que é unha duplicidade inútil.
Considera as deputacións como entes perversos que distorsionan o mapa administrativo galego, xa 
que as comunidades uniprovinciais funcionan perfectamente sen deputacións dende o punto de vista 
administrativo.
 Respecto do punto 1.4 da parte dispositiva da moción, di que non estaba na moción anterior e para 
eles é unha cuestión fundamental.
Di que Galicia ten 314 concellos, a provincia de Burgos ten 390, o resto de provincias castelás case 
que  rondan  todas  uns  300  concellos,  polo  que  cada  comunidade autónoma ten unha  realidade 
territorial e precisa ter unha marxe de regulación en función das características propias.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, di que esta moción vai na liña da 
moción conxunta do PSOE e IU que presentaron o mes pasado ante este Pleno, que pedía que se 
modificase o proxecto de reforma local do Partido Popular.
Pensa que este anteproxecto é un erro, que non vai  solucionar  absolutamente nada, que se fai 
unicamente cara á galería para facer ver aos cidadáns que se fastidia un pouco máis aos políticos, 
algo que sempre dá votos, e que, a partir de agora, como dixo o ministro Montoro, o 35% dos 
concellos non van cobrar nada polo exercicio da responsabilidade dos concelleiros.
O certo é que a día de hoxe o 35% dos concelleiros xa non cobraban nada por este concepto, polo 
que non se vai aforrar nada por cargos políticos, e que mesmo poderían cobrar máis, xa que de feito 
o alcalde de Fene cobra menos do límite que impón o proxecto de Lei, polo que o aforro vai ser cero. 
Tampouco soluciona os demais problemas de financiamento que teñen os concellos dende o inicio da 
etapa democrática. Deste xeito, en lugar de facer o correcto e eliminar as deputacións provinciais, 
destinar os miles de millóns de euros que xestionan e custan estas administracións e repartilos entre 
os gobernos autonómicos para asumir as funcións de maior rango de coordinación entre os concellos 
e outra parte dos cartos darllas aos concellos para rematar coa falla de financiamento histórico, 
óptase polo contrario, adelgazar e empobrecer os concellos e reforzar as deputación provinciais con 
máis cartos.
Engade que a administración provincial non a elixen os cidadáns, conseguindo afastar aínda máis a 
política  dos  cidadáns  e  empobrecendo  o  sistema  democrático.  En  cambio  os  concellos,  non  se 
fusionan nin se suprimen, senón que se manteñen inda que sexa adelgazando as súas competencias 
para que os alcaldes poidan votar aos presidentes das deputación provinciais e o Partido Popular 
poida manter o poder. Di que van votar a favor da moción para que se modifique a Constitución, 
pero entenden que é posible eliminar as deputacións sen modificar a Constitución, xa que nesta se 
fala de que existen gobernos provinciais pero non di que non poidan ser modificadas ou suprimidas.

A voceira do grupo mixto presenta como emenda á exposición de motivos a inclusión dos seguintes 
parágrafos:

“Ao noso xuízo este proxecto vulnera o establecido no Art. 142 da Constitución española e en caso 
de  ser  aprobada  habería  que  cuestionar,  tanto  política,  como  xuridicamente,  a  súa 
constitucionalidade.  Tamén e baixo  a  escusa do control  da estabilidade presupostaría  o Estado 
resérvase  facultades  de  intervención  inauditas  que  pretenden  controlar  a  través  do  gasto  a 
capacidade política, de xestión e o programa político dos concellos. Chega ao extremo de pretender 
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modificar o papel dos interventores municipais que pasasen a depender funcionalmente do Ministerio 
de Facenda, ante o que renderán contas.

Xa que logo no canto de avanzar na liña de construír concellos mais fortes con máis competencias e 
maior capacidade de xestión, vaise na dirección contraria, intentando afastar a política dos cidadáns 
e convertendo aos concellos en reféns políticos doutras administracións e abrindo a porta aínda máis, 
si cabe, ao clientelismo partidista e ao trato arbitrario.”

O voceiro do BNG acepta a emenda, de tal xeito que os novos parágrafos queden incorporados ao 
final da exposición de motivos da moción presentada.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do PP, dona Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que di que se van abster na votación e se repiten no manifestado no debate do Pleno 
anterior respecto do mesmo asunto e reitera que estas modificacións se deben negociar coa FEGAMP 
e a FEMP, como xa dixeron no debate da moción anterior.

O concelleiro don Manuel  Polo Gundín fai  uso da palabra para dicir  que ao BNG no Congreso o 
goberno  díxolle  en  varias  ocasións  que  para  eliminar  as  deputacións  se  tiña  que  modificar  a 
Constitución, incluso o BNG chegou a propoñer no pasado unha deputación única para Galicia.
Considera que, en todo caso, se trata dunha cuestión de interpretación política, por iso a moción 
neste  sentido  vai  a  por  todas,  para  que,  se  hai  acordo  entre  as  forzas  políticas,  se  cambie  a 
Constitución.

Sometido o asunto a votación,foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (5 do 
grupo do BNG, 5 do grupo socialista e 1 do grupo mixto), con 6 abstencións do grupo do 
PP.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Instar ao Goberno do Estado a

1. Retirar o Anteproxecto de Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración 
Local.

2. Instar a unha reforma constitucional que suprima as Deputacións Provinciais.

3. Presentar un plan de financiamento dos concellos, que lles permita custear os servizos 
públicos locais.

4. Instar a unha reforma do réxime local que deixe en mans das Comunidades Autónomas 
un  amplo  marxe  de  regulación  sobre  a  organización,  as  funcións  e  competencias  das 
entidades locais, a fin de adaptar o mapa local á realidade de cada territorio co obxectivo 
de racionalizar o mapa institucional en coherencia cun aproveitamento e administración 
eficaz dos recursos públicos

2. Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado, 
grupos parlamentarios no Parlamento galego e Congreso, Senado, FEGAMP e FEMP.

11. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación, se procede, do Proxecto 
de reparación e mellora de servizos urbanos no Parque empresarial de Vilar do Colo

Consta no expediente a seguinte proposta da alcaldía, informe do enxeñeiro de camiños, canais e portes 
municipal  don  Lino  Ameneiro  Seijo  de  1.4.2013,  informe  de  secretaría  70/2013  de  1.4.2013  e 
autorización do Alcalde do Concello de Cabanas de 19.3.2013:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: APROBACIÓN  DE PROXECTO DE REPARACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS URBÁNS NO 
PARQUE EMPRESARIAL DE VILAR DO COLO
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O Concello de Fene percibiu unha subvención do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo para levar 
a cabo actuacións no polígono de Vilar do Colo dentro da convocatoria de axudas para actuacións de 
reindustrialización nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal (A Coruña) no ano 2012.

Para a implementación de dita subvención elaborouse un proxecto técnico polo enxeñeiro de camiños 
don Marcelino López Méndez e o enxeñeiro técnico industrial  don Pablo Pazos García,  o cal  foi 
obxecto de informe de supervisión polo enxeñeiro de camiños, canais e portos municipal con carácter 
favorable condicionado e informe xurídico da secretaria  da Corporación desfavorable en relación 
cunha unidade de pintura do proxecto.

Obtida  autorización  do  Concello  de  Cabanas  para  as  actuacións  previstas  no  proxecto  técnico 
mediante escrito da alcaldía de 19.3.2013 e vista á innecesariedade de máis autorizacións sectoriais 
segundo o informe xurídico emitido,  cómpre proceder á aprobación do proxecto técnico da obra, coa 
finalidade  de  proceder  canto  antes  á  súa  contratación,  á  vista  de  que  as  obras  deben  estar 
rematadas en xuño do 2013.

Á vista de que o pleno é competente para a aprobación do presente proxecto, en base ao artigo 22.2 
ñ) LBRL, ao non estar previsto no orzamento municipal, propoño ao pleno municipal á adopción do 
seguinte ACORDO:

Aprobar o proxecto de reparación e mellora de servizos urbáns no parque empresarial de Vilar do 
Colo elaborado por don Marcelino López Méndez e don Pablo Pazos García presentado no rexistro 
xeral de entrada municipal o 27.3.2013 co núm. 2676.

Fene, 1 de abril de 2013.
A alcaldesa en funcións
Rocío Aurora Bértoa Puente”

A continuación fai uso da palabra o concelleiro don Juan José Franco Casal que explica a urxencia 
deste asunto. Di que non se levou á Comisión porque se recibiu a autorización necesaria para a 
execución do proxecto con posterioridade. Di que a obra é urxente porque  se integra dentro dunha 
subvención e como esta obra non está incluída no orzamento é polo que procede a súa aprobación 
polo Pleno municipal.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, di respecto da urxencia que se van 
abster por unha cuestión formal, xa que lle gustaría que se dera conta na Comisión, aínda que non 
estivesen as autorizacións, pero si dar conta do proxecto aínda que entende que é un proxecto que 
se debe tramitar, que se debe conseguir e facer.

O concelleiro don Juan José Franco Casal di que o proxecto pasou varias veces por Comisión e é o 
mesmo que se solicitou cando se pediu a subvención.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, anuncia que van votar a favor da 
urxencia.

Sometida a votación a ratificación da inclusión do asunto na orde do día é aprobada por 12 votos a 
favor (6 do grupo do PP, 5 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto), con 5 abstencións do grupo 
socialista.

Abre o debate o concelleiro don Iván Puentes Rivera que di que votarán a favor porque se trata dun 
proxecto necesario e que xa tiñan pedido e falado en Comisión.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, anuncia que votarán a favor e di que 
tamén é certo que ademais do xa comentado no Pleno, o informes técnico e xurídico poñen de 
manifesto que é fundamental que se poña en marcha o ente de mantemento do polígono, tamén é 
fundamental que se traspase o vial central que comunica a estrada de Ares e Mugardos con Santa 
Cruz á Xunta de Galicia.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:
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Aprobar o proxecto de reparación e mellora de servizos urbáns no parque empresarial de 
Vilar  do  Colo  elaborado  por  don  Marcelino  López  Méndez  e  don  Pablo  Pazos  García 
presentado no rexistro xeral de entrada municipal o 27.3.2013 co núm. 2676.

12. Moci  óns urxentes  

O alcalde dá conta dun escrito presentado polo Sindicato Federal Ferroviario/Confederación General 
del Trabajo con RXE 2664 de 26.3.2013 dirixido a todos os grupos municipais no que se pon de 
manifesto que  na provincia da Coruña veranse reducidos os servizos ferroviarios nos seguintes 
apeadeiros e estacións:

-Con menos de 1  viaxeiro  por  día,  suprimiranse as  seguintes paradas: Franza,  Vedra-Ribadulla, 
Escravitude.

-Entre 1 a 5 viaxeiros por día, só parará un tren diario en cada sentido nas seguintes paradas: 

Osebe, Piñoi, Neda, Cesuras, Cambre, Cecebre, Oza dos Ríos e Barallobre.

Visto o que antecede, o alcalde propón que se inclúa na orde do día a seguinte moción:

Dirixirse á Deputación Provincial, Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento e grupos parlamentarios do 
Congreso dos Deputados esixindo o mantemento dos actuais servizos ferroviarios que RENFE presta 
no Concello de Fene e pedindo políticas que fomenten o tren de proximidade e media distancia 
convencional.

A continuación fai uso da palabra o concelleiro don Iván Puentes Rivera, que di que os axustes da 
liña  de  ferroviaria  Ferrol-Betanzos-Coruña  sempre  son  xustificados  polos  datos  de  viaxeiros  e 
considera que o sorprendente é que siga habendo viaxeiros co servizo tan malo que se ofrece, xa 
que o traxecto dura unha hora e media. Cre que viaxeiros sobran, xa que hai autobuses cada media 
hora dende as 6 da mañá ata as 11 da noite con algunhas frecuencias duplicadas, polo que pide que 
se aposte polo tren como medio de transporte sostible e que non se engane á xente dicindo que non 
hai viaxeiros.

Seguidamente fai uso da palabra o concelleiro don Manuel Polo Gundín que di que isto é algo que o 
BNG veu advertindo dende hai moitos anos e cre que ten que haber un compromiso orzamentario e 
unha actuación integral para non facer o servizo insufrible.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  concelleira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez 
Rodríguez, que anuncia o voto a favor e, como dixo o voceiro do BNG, gustaríalle que se fixeran eses 
estudos económicos para poder darlle continuidade ao tren.

O asunto foi incluído na orde do día e aprobado pola unanimidade dos concelleiros.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Dirixirse  á  Deputación  Provincial,  Xunta  de  Galicia,  Ministerio  de  Fomento  e  grupos 
parlamentarios do Congreso dos Deputados esixindo o mantemento dos actuais servizos 
ferroviarios que RENFE presta no Concello de Fene e pedindo políticas que fomenten o tren 
de proximidade e media distancia convencional.

13. Rogos e preguntas

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, fai os seguintes rogos e preguntas:

- Na Mesa Local do Comercio deuse conta de que o mesmo día vaise celebrar a feira de artesanía e o 
outlet en San Valentín e pregunta ¿sábese onde se vai colocar a feira do outlet?, ¿fíxose algunha 
xestión respecto do bus turístico? e ¿vai ter financiamento municipal?
O concelleiro don Juan José Franco Casal responde que a mostra de palilleiras será no pavillón e o 
outlet  seguramente  fóra  nunha  carpa.  Respecto  do  bus  turístico,  di  que  se  anunciou  a  súa 
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posibilidade e tería un custe cero ou moi pequeno. Engade que  a propiedade do bus é agora de 
Ferrol e estase a estudar como se pode prestar o servizo aos demais concellos da comarca. 

- En relación coa obra da avenida Naturais pregunta, ¿cando se van reanudar as obras e que prazo 
terá dita actuación?
O concelleiro  don Alejandro Dopico Rodríguez di que as obras xa se reanudaron.

- Roga que se arranxe o estado do firme da rúa Cañota xunto a rúa Queiroga e a rúa Fraga, en 
particular á altura de Marqués de Figueroa.

- Roga que se dea traslado á Xunta de Galicia da focha que hai no cruce de Aguilar, en Marqués de 
Figueroa.

- ¿Hai data para entregarlle aos grupos políticos o proxecto de orzamento municipal?.
Responde o alcalde dicindo que na Comisión Informativa de Facenda el mesmo comprometeuse a 
levar o borrador mañá, pero para poder determinar a contía do plan de emprego deste ano convén 
pospoñelo ata a semana que vén.

- En relación coas filtracións no pavillón do Ramo, ¿está feito o informe técnico?
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di  que se deu conta na Comisión Informativa de 
Urbanismo do día 26 e en catro días hábiles non variou nada dende aquela, o proxecto non está 
rematado pero o pavillón está funcionando perfectamente coa medida que se explicou.

- En relación coas obras que se van facer no polígono Vilar do Colo, respecto das canalizacións de 
fibra óptica, no informe do enxeñeiro se dicía que ditas instalacións, unha vez feitas, se alugarían ás 
empresas de telefonía  en lugar  de  cederllas  gratuitamente,  polo que pregunta,  ¿hai  xa algunha 
decisión tomada ao respecto?. 
O concelleiro don Juan José Franco Casal responde que esta licitación agora mesmo está na fase de 
contratación coa subsanación dos sobres A. En canto ao uso, haberá que facer unha ordenanza.

- Roga que se arranxe un talude que caeu na parte nova do paseo de San Valentín.

-  Respecto  da  Relación  de Postos  de  Traballo  roga  que  se  faciliten  aos  traballadores  as  fichas 
individualizadas dos postos de traballo e pregunta se hai algún acordo ou existe xa algunha decisión 
en relación coa produtividade.
O concelleiro  don Alejandro Dopico Rodríguez di que para a semana que vén farase unha nova mesa 
de negociación na que se tratará o tema das fichas dos traballadores para poder seguir avanzando e 
que se tentará que haxa, cando menos, tres días para poder examinar a documentación.

- En relación coa festa da Xuventude que fixeron os hostaleiros de Perlío hai unha semana recibiron 
bastantes queixas de diversos locais de hostalería como consecuencia do case que nulo compromiso 
do concello á hora de realizar este evento, entende que a colaboración do concello debe ser maior e 
roga que no futuro se colabore máis cos hostaleiros.
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que a súa concellería non leva festas, simplemnte 
no  seu ámbito de traballo  solicitouse primeiro  o campo de fútbol  e logo de facer  por escrito  a 
solicitude se fixeron as xestións oportunas para que estivese aberto durante a Semana Santa. 
Logo solicitaron o alumeado da praza Verde cando todos saben o estado no que está, son luces que 
non se  acenden porque  así  o  dixeron os  electricistas  e  a  instalación dá  calambrazos,  polo  que 
mentres non se solucionen eses problemas non se vai acender, cousa que saben os grupos políticos 
porque se lles deu conta na Comisión correspondente. 
O mércores 27 unha persoa chamou ao concelleiro de Servizos para acender a praza Verde e ata alí 
foron os eléctricos que dixeron que non se podían acender polos problemas que ten, posteriormente, 
aquel mesmo día ás 19:30 horas volveuse falar coa organización para ver como ían acender, xa que 
a solución era poñer un xenerador, pero non o querían porque facía ruído.
 Posteriormente o concelleiro de Promoción Económica tivo unha reunión con eles para buscar como 
amañalo, contactouse o sábado cunha  empresa para buscar  unha  solución a algo que eles  non 
habían pedido e falouse cos músicos para que o escenario tivera luz.

- Anuncia que esta semana presentarán as propostas por parte do seu grupo respecto da ordenanza 
de terrazas e roga que tan axiña se presenten todas as propostas se poida tramitar o máis axiña 
posible.
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- Roga que se dea prioridade ás solicitudes de terrazas de distintos locais de hostalería que levan 
bastante tempo esperando por ese permiso.
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente contesta que non hai ningunha licenza pendente, que 
hai dúas solicitudes que entraron o mércores que non deu tempo a levalas á Xunta de Goberno Local. 
Di  que  a  ordenanza  publicouse o  14  de  marzo  e  entrará  en  vigor  aos  15 días  hábiles  da súa 
publicación e só hai unha solicitude á que aínda non se lle pode aplicar esta ordenanza.

- ¿Hai algunha novidade respecto do proxecto de canalización do río Cádavo en Perlío que anunciou o 
conselleiro de Medio Ambiente?, e ¿o proxecto vai ir canalizado ou pola superficie como solicitara o 
seu partido hai algúns plenos?
Contesta o alcalde dicindo que non existe ningún proxecto alternativo, que Augas de Galicia quedou 
en achegar o proxecto ao Concello para o poder consultar, cousa que aínda non pasou, pero en 
principio ou se suprime a rúa ou non hai posibilidade de sacar o río á luz. Di que outra posibilidade é 
tirar o muíño ou pasar por debaixo. 
O concelleiro don Iván Puentes Rivera di que o proxecto que tiña na lexislatura anterior Augas de 
Galicia era levar o río lateralmente, estreitando un pouco a rúa.

- ¿Fíxose algunha xestión coa Consellería de Medio Ambiente para ademais de dar abastecemento de 
auga a Magalofes, se dea auga e sumidoiros a San Marcos e a parte alta de Sillobre?

- Roga que se celebren reunións coas entidades veciñais do Concello para expoñerlles e darlles conta 
do PXOM.

- ¿Hai algunha novidade respecto da obra que está a licitación da mellora dos parques infantís do 
conxunto do Concello?
O concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez di que esta licitación quedou deserta, posteriormente 
unha empresa presentou un recurso e, caso de non prosperar, habería que volver licitar outra vez.

- ¿Ten pensado o Concello adecuar o camiño para que se poida celebrar o descenso da ruta do 
Belelle? Se non é así roga que se faga. 
O concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras di que xa se falou esta semana co responsable da 
organización e quedouse en limpar o camiño para a semana vindeira.

- Roga que se corte a árbore do colexio de Centieiras segundo tiñan pedido.

- Roga que se limpe e se amañen as goteiras do tellado do colexio do Ramo.

- Roga que se proceda a facer un amaño xeral das fochas dos camiños das parroquias.

- En relación co escrito que presentaron os veciños da rúa Río Cádavo, das vivendas verdes, no que 
solicitan diversas actuacións no parque Rosalía de Castro e baixos comerciais pregunta, ¿hai tomada 
algunha decisión ao respecto?. 
Contesta o alcalde que teñen pedido copia deste escrito do que se lle dará copia mañá e di que se 
tomarán medidas ao respecto.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, fai os seguintes rogos e preguntas:

- Logo de ver as respostas ás preguntas do voceiro do grupo municipal socialista  sobre a festa da 
Xuventude rógalle ao goberno que se coordine nas súas funcións, tanto na xestión como á hora de 
dar as oportunas explicacións.

- Pregunta en que situación se atopa o punto limpo, se hai coñecemento do comezo das obras e se 
se ten falado do modelo de xestión co Concello de Cabanas e coa Xunta de Galicia.
 Contesta o alcalde dicindo que de momento non hai ningún anuncio do inicio das obras, que quedou 
co alcalde de Cabanas en dirixirse á Xunta de Galicia para que se facilite información ao respecto, 
falar do modelo de xestión e da posibilidade de incorporación doutros concellos e ver como se pode 
facer isto, xa que a parcela a pagou Cabanas e Fene.

- ¿Fíxose algo respecto do solicitado polos veciños das vivendas de Astano en Perlío?
Contesta o alcalde dicindo que se farán os oportunos requerimentos sobre o que se pedía polo tema 
dos  cans  na  praza  Rosalía  de  Castro  e  que  se  requirise  aos  propietarios  dos  baixos  para  que 
acondicionen as paredes, recebando e pintándoas.
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- En relación co concurso de tapas, pregunta se hai novidades e felicita aos hostaleiros de Perlío por 
organizar a maiores do concurso de Tapas, a festa da Xuventude, xa que é un xeito de dinamizar o 
Concello e pensa que é algo que se pode consolidar no tempo, por iso rógalle ao goberno municipal 
que colabore coa hostalería para organizar esta festa no futuro.
O concelleiro  don Juan José Franco Casal di que da reunión cos hostaleiros destaca que están de 
acordo coas novidades introducidas o ano pasado e que se introduciu algunha pequena variación 
como o de ofrecer as tapas durante un horario mínimo, xestionar en que exista a posibilidade de 
introducir algún tipo de bebida oficial que quede vinculada ao concurso, a posibilidade de decorar os 
locais dalgún xeito particular, en variar o número semanas de duración do concurso, que pasará de 4 
a 5 fins de semana e facer iniciativas semellantes con viños ou produtos típicos.

- Roga que se avalíe a reordenación do mobiliario da praza do Perla.

- Roga que o Concello faga as xestións oportunas para o apoderamento de datos doutros organismos 
oficiais  como é  a  Axencia  Tributaria,  Seguridade Social,  Facenda  e  demais,  que  son os  que  se 
acostuma a pedir en distintos trámites como son as subvencións e que facilitarían moito a xestión 
dos veciños e das asociacións e evitarían desprazamentos innecesarios.

- Nas resolucións da alcaldía viron que se adxudicaron dous contratos menores dos ascensores de 
San Valentín e da piscina de Centieiras, que no prego que se acaba de aprobar do servizo de limpeza 
e mantemento das instalacións deportivas se require que as empresas teñan dúas clasificacións, 
limpeza  e  mantemento,  cando  o  propio  prego  permite  logo  a  subcontratación  de  mantementos 
específicos.  Di  que  isto  evita  que  moitas  empresas  locais  poidan  presentarse  por  non ter  esta 
clasificación, de feito di que da provincia da Coruña só poden acceder tres empresas, das que xa 
sabe que unha delas non o vai facer, polo que pregunta por que se esixe no prego deste contrato a 
clasificación de mantemento cando o groso do contrato é a limpeza e a conserxería. 
O alcalde responde que se lle contestará por escrito ou no Pleno seguinte, xa que o prego o elaborou 
un técnico e lle pedirán asesoramento para que lle aclare esta cuestión.

- Roga que se comece algunha xestión no Consorcio de Servizos Sociais ou cando menos que se 
explore a posibilidade para que Fene teña un centro de día. Pensa que Fene por poboación precisa 
dun e que logo da cesión dun dos baixos de San Valentín, este sería o sitio ideal para ilo, por iso roga 
que se faga un estudo do devandito baixo para ver se cumpre os mínimos requisitos para ter un 
centro deste tipo.

- Roga se utilice linguaxe inclusiva xa que nos últimos actos que celebrou o Concello algún membro 
do goberno municipal non utilizou linguaxe inclusiva, chegando ao absurdo de que nun acto para 
mulleres algúns membros do goberno municipal dirixíronse ás mulleres en masculino.

- ¿Como se atopan as xestións respecto do camiño da subida de Santa Ana?
Contesta o alcalde dicindo que hai un mes, logo de que chegaran as autorizacións de Augas de 
Galicia e Patrimonio para facer as obras incluídas no PEIM 2012, foi a Medio Rural a entregalas e 
aproveitou para preguntar polo PEIM 2009 que é, precisamente, onde están eses camiños. Hai un 
tempo chegou un escrito que dicía que faltaban autorizacións e contestóuselles dicindo que non era 
así e que constaban todas as autorizacións. O problema do PEIM 2009 é que no seu día se adxudicou 
a obra a unha empresa que puxo un aval e como non se solicitaran as autorizacións en tempo, dita 
empresa renunciou a facer a obra, o que provocou a rescisión do convenio do PEIM 2009 e do PEIM 
2012 para, acto seguido volver asinar un novo convenio, polo que espera que en breves datas o 
chamen da Consellería para asinar un novo convenio e realizar as obras do PEIM 2009.

- Roga que se solucionen os problemas de seguridade vial na estrada da Deputación Provincial que 
vai cara Barallobre e que se tome en serio a moción aprobada aquí, xa que se trata dunha estrada 
moi importante dentro do Concello.

- En relación coa estrada da Armada di que aínda segue sen pintar e roga para que se manteña a 
sinalización correcta da obra.

- Roga que se faga unha revisión total do estado dos camiños, que planifiquen os arranxos dos 
camiños que están bastante deteriorados.
O alcalde responde que tan axiña coma mellore o tempo o concelleiro de Servizos xa ten unha 
relación dos camiños a arranxar.
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A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e 
preguntas:

- Roga que se faga unha reunión coas entidades para presentarlles o PXOM.

- Roga que se solucione a seguridade vial na estrada de Barallobre. Di que xa presentou un escrito 
acompañado de fotografías por un accidente que houbo xunto a unha casa e que semella que é un 
lugar recorrente.
O alcalde di que xa se achegaron innumerables informes e peticións respecto do tema da seguridade 
vial, pediuse que na zona dos institutos se instalasen bandas rugosas e á Deputación Provincial non é 
partidaria desta solución.

- A principios de xaneiro ela máis as concelleiras dona María Carmen Silvar Canosa e Rita María 
Couto Seijido presentaron un escrito solicitándolle á concelleira de Servizos Sociais unha xuntanza en 
relación coas axudas de emerxencia social e lles gustaría que fose o antes posible.
Contesta o alcalde que actualmente se está revisando o regulamento e se convocará a reunión en 
breve prazo.

- Quere saber o custe total dos carnavais e o custe do aniversario da biblioteca.
A concelleira Rocío Aurora Bértoa Puente di que lle achegou dita información por correo electrónico o 
2 de abril a todos os voceiros e a todos os membros da Comisión Informativa de Cultura e Deportes, 
agás a Carmen Silvar porque non tiña o seu correo.

- ¿A praza Verde ten perspectiva dalgunha solución?.
A concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente di que se explicou o tema na Comisión Informativa de 
febreiro pola secretaria e que hai un prazo para que a empresa presente, se é o caso, recurso de 
reposición.

- Na Comisión de Persoal transmitiu a información sobre unhas queixas que recibiu polas fotos feitas 
dende un edificio aos nenos que xogan no Parque Lineal e roga que se tomen medidas ao respecto.
O alcalde di que toman nota e que lle pasarán o aviso á Policía Local.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 20:15 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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