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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
EN DATA 30 DE NOVEMBRO  DE 2006.-

Presidente:

Sr. Alcalde-Presidente
D. Xosé María Rivera Arnoso.

Asistentes:

D. Xosé María Permuy Martínez.
D. Andrés González Vizoso.
Dª Alicia Martínez González.
D. Xosé Anxo González Tomé.
D. Manuel V. Pico Sanmartín.
Dª Rita María Couto Seijido.
D. José Iván Puentes Rivera.
D. Manuel Angel Rodríguez Carballeira.
Dª Carmen Goti Ramil.
D. Carlos García Bermúdez.
D. Jorge Luis Yáñez Fernández.
Dª Isabel Blanco Pico.
Dª Amalia Malvar Fernández.
Dª Mª Pilar Fornos Corral.
D. Manuel Sánchez Martínez.

Interventora:

Dª Águeda Bello Valdés.

Secretaria:

Dª Pilar María Pastor Novo.

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do
Concello de Fene (A Coruña), sendo as oito horas e
trinta e sete minutos do día trinta de Novembro de
dous mil seis, reúnese, en primeira convocatoria, o
Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión
extraordinaria, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-
Presidente D. Xosé María Rivera Arnoso, e coa
asistencia dos/as Concelleiros/as Don Xosé María
Permuy Martínez, Don Andrés González Vizoso, Dona
Alicia Martínez González, Don Xosé Anxo González
Tomé, Don Manuel V. Pico Sanmartín, Dona Rita
María Couto Seijido, Don José Iván Puentes Rivera,
Don Manuel Angel Rodríguez Carballeira, Dona
Carmen Goti Ramil, Don Carlos García Bermúdez,
Don Jorge Luis Yáñez Fernández,  Dona Purificación
Rodríguez Rico, Dona Isabel Blanco Pico, Dona
Amalia Malvar Fernández, Dona Mª Pilar Fornos
Corral e Don Manuel Sánchez Martínez. Non aiste
con excusa a Concelleira Dª Purificación Rodríguez
Rico.

Asiste á sesión, a interventora do Concello Dª Agueda
Bello Valdés, e actúa como secretaria Dona Pilar
María Pastor Novo,  secretaria do Concello, que da fe
do acto.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos
que se da o quórum legalmente esixido polo artigo
90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
declara aberta a sesión, pasándose ao  estudio e
exame dos asuntos incluídos na Orde do día da
convocatoria.

1º.- PRONUNCIAMENTO DO PLENO SOBRE A URXENCIA.-

Polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia
da convocatoria segundo consta na convocatoria efectuada polo Sr. Alcalde,  a uerxencia ven
motivada pola necesidade de remitir á Deputación provincial o día 30/11/06 a documentación
relativa ao POS 2007. O Pleno da Corporación acorda por unanimidade ratifica-la urxencia da
sesión.



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000016

2

2º.- PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OPBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
2007.-

Seguidamente dáse conta da proposición da Alcaldía de data 27 de Novembro de 2006
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, Vivenda e Industria de
data 27 de novembro de 2006 que transcrita literalmente di:

“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA:

Vista a Circular para elaborar o Plan de Obras e Servizos de competencia municipal para o ano
2007 remitida pola Excma. Deputación Provincial de A Coruña ( eentrada 12.09.06, nº rexistro
5556).

Vistos os proxectos técnicos das obras “ Dotación de Servizos e pavimentacións en núcleos de
Fene” e “ Apertura e pavimentación da rúa Mundín” redactados polo enxeñeiro D. Marcelino
López Méndez.

PROPONSE A O PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO.

Primeiro.- Aprobar o Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2007
no que se recollen os investimentos que o Concello ten previsto realizar no POS 2007,
integrado polas seguintes obras e de acordo co financiamento que se indica:

Denominación da obra Estado + Deputación Concello Presuposto

“Dotación de servizos e pavimenta-
cións en núcleos de Fene.” 243.464,72 133.790,18 346.291,95

TOTAIS 243.464,72 133.790,18 346.291,95

Segundo.- Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2007 e que se relacionan
no punto anterior.

Terceiro.- Aprobar o Plan complementario do ano 2007 no que se inclúen as obras que a
continuación se relaciónan:

Denominación da obra Presuposto

“ Apertura e pavimentación da rúa Mundín” 30.962,95
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Cuarto.- Adoptar o compromiso de realizar as actuacións pertinentes en orde a obte-la total
disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras así como para
obter as concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

Quinto.- Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal do 2007 os fondos
necesarios para facer frente á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2007.

Sexto.- Solicitar á Excma. Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si ésta
prodúcese efectivamente.

Sétimo.- Facultar expresamente o Sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado coa
tramtación e xestión  do presente acordo e o correspondente expediente.”

A continuación con permiso da Presidencia, intervén a Sra. Secretaria e da conta dos informes
emitidos polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal de datas 29 e 30 de Novembro
de 2006, e procede a dar lectua á nota informativa de Secretaría 23/2006 de data 30 de
Novembro de 2006, que transcrita di:

NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA         23/2006.

  Téndose incluído na orde do día da sesión extraordinaria urxente convocada polo Sr. Alcalde-
Presidente  a celebrar polo Pleno do Concello no día da data o asunto relativo ao Plan
Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal  2007,  en uso das
atribucións conferidas  polo artigo 177 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro á
Secretaría da Corporación, por esta Secretaría fánse as seguintes observacións:

CUESTIÓN PREVIA-CONDICIONAMENTOS

 Con carácter previo ao que se dirá déixase constancia do escaso tempo hábil con que contóu
esta Secretaría para o exame dos informes do enxeñeiro  de camiños canles e portos municipal
emitidos en relación aos proxectos ( o informe sobre o “Proxecto de dotación  de servizos e
pavimentacións en núcleos de Fene”  entrégase a esta Secretaría ás 15:15 horas do día de
onte e o relativo  o proxecto “Proxecto de reapertura  e pavimentación da rúa Mundín” as 8:10
horas do día da data, e a sesión plenaria convocóuse  para as 8:30 horas deste mesmo día) o
que impide facer unhas consideracións máis axeitadas , polo que as  consideracións que
seguen  poden ser ulteriormente ampliadas e/ ou matizadas.

  Examinados os  referidos informes técnicos  fánse as seguintes consideracións:

      O artigo 195.5 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia establece que “As obras públicas municipais entenderanse
autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto logo da acreditación no expediente do
cumprimento da lexislación urbanística e de protección do medio rural, así como do
planeamento en vigor”.
    Segundo se informa polo  enxeñeiro municipal algunhas das actuacións ás que se refire o
proxeto “Proxecto de dotación de servizos e pavimentacións en núcleos de Fene”  non se
axustan ao planeamento vixente, e polo que respecta ao proxecto “ Proxecto de reapertura e
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pavimentación da rúa Mundín” o técnico municipal informa que o mesmo non se axusta  ao
planeamento vixente.
    Á vista do sinalado nos referidos informes técnicos,  ao incumprir os proxectos téncnicos nos
aspectos sinalados polo enxeñeiro municipal a normativa vixente a xuízo da que subscribe non
procede a súa aprobación.

  É o que expoño nesta nota informativa que ocupa unha (1) plana . A presente nota é o
resultado da  análise dos documentos examinados e non abrangue aspectos que pola súa
natureza e polo escaso tempo hábil con que contóu a que subscribe para o seu exame requiren
un exame máis coidado dos informes técnicos, polo que as consideracións feitas poden ser
ulteriormente ampliadas ou matizadas nun informe emitido de acordo có que dispón a
normativa de aplicación.”

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín, quen unha vez concedido
manifesta que visto o informe técnico hai dúas obras que están informadas negativamente e
propoñen aceptar o informe técnico e entregar a documentación na data de hoxe e
automaticamente corrixir estas dúas obras desfavorables, cambialas por outras, non teñen
problema; que respecto aoo camiño da Casa Vella o informe é desfavorable porque ese camiño
por erro del sen darse conta, está dentro dunha APE, e que non se pode actuar dentro dunha
APE, pero cando revisou o planeamento nese momento deduciu que estaba fóra e resulta que
está dentro, co cal hai que cambialo e non hai ningún problema en cambialo. Continúa dicindo
que o tema de San Valentín, da senda peonil hai que cambiar o proxecto e parece ser que
incluso cambiar o plan porque esa APE cando se fixo non se incorporou ao planeamento e
quedou unha rúa de 16 metros que hoxe é inviable de todo, quedou unha rotonda de 30 m que
habería que mirar como se executa iso, pero o tema de agora é que, esas dúas obras que non
son posibles urbanísticamente, están dispostos a cambialas sen problema,  que na Deputación,
polo menos durante todo o mes pódense cambiar estas obras e están dispostos a cambialas
por outras que cumpran sen problemas de ningún tipo.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Puentes Rivera quen, unha vez concedido manifesta
que en relación co que dicía o concelleiro de urbanismo, comentar tamén que o camiño de
Mundín contemplado no plan complementario deste POS 2007 parece ser que tamén ten algún
tipo de dificultade para executarse tal e como está contemplado no proxecto que se presenta,
por tanto o grupo socialista solicita que o grupo de goberno non so revise a senda peonil de
San Valentín e o Camiño da Casa Vella senón tamén as posibles variacións que se poidan
introducir no proxecto para executar a pavimentación dese camiño de Mundín en Perlio que é a
única actuación contemplada no POS nesta parroquia, tanto no principal como no
complementario. Continúa o Sr. Puentes Rivera dicindo que agora, despois de dous días de
que foi a última sesión plenaria, están de acordo loxicamente coas formas que se seguiron, que
son as ordinarias e as preceptivas por outra parte e tamén, en relación coa posición que o seu
grupo mantivo naquel pleno, destacar que había efectivamente algún tipo de problemas neses
informes técnicos que deben ser coñecidos e contrastados pola Corporación antes de emitir o
seu ditame. A posición do seu grupo non vai ser a de dificultar que se executen as obras
contempladas para o 2007 posto que tanto as que estaban consensuadas inicialmente como
aquelas que quedaron para tratar e para buscarlle financiamento á marxe deste plan, todas
elas son absolutamente necesarias e prioritarias para mellorar a calidade de vida dos veciños
de Fene, polo tanto, e tendo en conta que estase in extremis polo prazo marcado pola
Deputación para que o Concello de Fene se poida acoller a estas axudas e se poidan executar
estas obras, pero tendo en conta tamén que hai dous ou tres informes negativos das obras
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contempladas e que hai un informe de Secretaria que tamén cuestiona isto, a postura do grupo
socialista vai ser a abstención, á espera de que a partires da semana que ven tódolos grupos
se senten e poidan consensuar todos eses flecos que quedan pendentes para  pechar dentro
do POS e loxicamente a postura final do seu grupo cando se consensúe entre todos será de
apoio ao POS como se mantivo dende un principio, pero neste trámite intermedio, para non
dificultar pero tamén para que as cousas se poidan consensuar entre todos vanse manter na
postura da abstención.

A continuación pide o uso da palabra a Sra. Blanco Pico quen, unha vez concedido manifesta
que quere agradecer o esforzo que fixeron os técnicos para poder traer os informes, deixar
claro que si que se podían traer os informes e deixar moi claro que son necesarios porque de
feito o informe aclaroulles o que no pleno anterior non sabían destes proxectos, cre que é unha
medida a tomar e unha pauta a seguir nos próximos proxectos que se teñan, que se deben
tomar as cousas co tempo necesario para que todo o mundo poida velos, informalos e
estudialos; que non lles parece a forma axeitada de vir a un pleno para aprobar unhas obras
que realmente teñen problemas,que os proxectos non están completos e os informes non están
acabados, e nese sentido o seu grupo tamén vaise abster, dende logo coa maior vontade de
que este POS poida ser acabado e poida ser conseguido para inverter no Concello de Fene.

De seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido manifesta
que unha vez que se ven os informes técnicos do enxeñeiro municipal apareceron dous
problemas que antes non se contemplaban, o primeiro que era a senda peonil xa se falou na
comisión de que tiña que haber unha modificación do plan e os outros dous  apareceron agora,
e como mantivo na comisión, lle gustaría que unha serie de obras que quedaban fóra que
supoñía uns dezasete millóns de pesetas de que se fora a un crédito, como iso non foi así,  e
como noutros momentos dixo, calquera obra que se faga para eles non hai ningún obstáculo e
van darlle para adiante ao que hai; di que lle gustaría que se fora ao crédito para que tódalas
parroquias quedaran nunha situación equilibrada, non se puído facer e nese aspecto houbo
que admitir a situación existente, e están de acordo en que haxa as reunións correspondentes
para solucionar estes problemas que aquí se plantexan e a posición nestes momentos vai ser a
de absterse tamén e que o plan vaia para adiante e saia o mais rápido posible.

Acto seguido pido o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido manifesta
que quere dicirlle ao grupo municipal do PSOE que inclúe tamén o complementario.

Rematado o debate, pola Presidencia sométese a proposición a votación ordinaria, obténdose
o seguinte resultado.

Vostos a favor: sete (7), dos Sres/as Rivera Arnoso, González Vizoso, Permuy Martínez, Pico
Sanmartín, González Tomé, Martínez González e Couto Seijido.
Votos en contra: ningún.
Abstencións: nove (9), dos Sres/as Puentes Rivera, Rodríguez Carballeira, Goti Ramil, García
Bermúdez, Yáñez Fernández,  Blanco Pico, Malvar Fernández, Fornos Corral e Sánchez
Martínez.

Á vista do resultado da votación declarase aprobada a proposición da Alcaldía anteriormente
transcrita.
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E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás oito horas e
cincoenta minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a presente acta, do
que eu, secretaria, dou fe.

           Vº e prace,         A secretaria,
     Alcalde-presidente

Asdo. Xosé Mª Rivera Arnoso.                                              Asdo.: Pilar Mª Pastor Novo.


