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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO DE FENE O
DÍA  4 DE XANEIRO DE 2006.

No Salón de Sesións da Casa do Concello de Fene, sendo as dezaoito horas e  cinco minutos
do día catro de xaneiro do ano dous mil seis, previa convocatoria e citación ao efecto, reúnese,
en sesión ordinaria e primeira convocatoria, o Pleno do Concello, presidido polo Sr. Alcalde-
Presidente D. Xosé María Rivera Arnoso, coa asistencia dos/as concelleiros/as: D. José A.
González  Tomé,  D.  Manuel  V.  Pico  Sanmartín,  D.  Xosé  Mª  Permuy Martínez,  D.  Andrés
González  Vizoso,  Dna.  Alicia  Martínez González,  Dna.  Rita  Mª Couto Seijido,  D.  Jorge L.
Yáñez Fernández, D. José Ivan Puentes Rivera, D. Carlos García Bermúdez, D. Manuel A.
Rodríguez Carballeira, Dna. Mª del Carmen Goti Ramil, Dna. Mª Purificación Rodríguez Rico,
Dna. Amalia Malvar Fernández, Dna. Mª Pilar Fornos Corral, Dna. Mª Isabel Blanco Pico e D.
Manuel Sánchez Martínez. 

Asiste, tamén, a interventora Dna. Martina Manteiga Fulgueira. Actúa, como secretaria, a que o
é desta Corporación,  Dna. Asunción Coromoto Sardón Blanco.

Aberta a sesión pola Presidencia, éntrase no estudo e discusión dos asuntos incluídos na Orde
do Día, adoptándose os acordos seguintes:

1º.-  RATIFICACION DO CARACTER ORDINARIO DA SESIÓN, AO COINCIDIR O XOVES
DIA 5 COA CABALGATA DE REIS NO CONCELLO .- A Corporación en votación ordinaria e
por unanimidade dos señores e señoras asistentes, acorda: Ratificar o carácter ordinario da
sesión.

2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESION ANTERIOR, DE DATA 16.12.05 .-
A Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos señores e señoras asistentes,
acorda: prestar aprobación á acta da sesion Extraordinaria  de data 16.12.05.

3º.-  MODIFICACIÓN  DE  NIVEIS  POR  PARTE  DO  PLENO .-  Dase  conta  do  escritos
presentados  polas  funcionariasxxxxxxxxxxx,  de  datas  20  de  xaneiro  de  2004  e  30  de
novembro de 2004 no que solicitaban a asignación do nivel 26 de complemento de destiño; así
como os ditames das Comisións de Persoal, Organización, Trafico, Policia Local e Protección
Civil, de datas 24 de maio de 2005 e 25 de novembro de 2005.

Vistos, asi mesmo, os informes emitidos polos servizos de Secretaría e Intervención de datas
15 de novembro de 2005; 24 de novembro de 2005 e 23 de decembro de 2005.

Previa  deliberación,  a  Corporación  en votación ordinaria  e por  nove votos  a favor  (  5  de
PSdeG- PSOE e 4 do PP ) e oito votos en contra ( 7 do BNG e 1 de EU-IU), acorda: prestar
aprobación á modificación de niveis por parte do Pleno ás funcionarias Dna aaaaaaaaaaa.

DELIBERACIÓN

O Sr. González Vizoso, concelleiro do BNG, di que este punto refírese a unha reivindicación
realizada  por  dúas  funcionarias  do  Concello,  en  concreto  a  actual  asistente  social,  Dna.
xxxxxxxxx e  a antiga  biblotecaria  e  actual  arquiveira,  Dna.  xxxxxxxx Esta modificación  de
niveis é un tema que non é novo, que se ven reivindicando dende fai anos e a través desas
reivindicacións o Concello deu unha resposta cambiando o tema dos niveis. De feito, na última
relación de postos de traballo  da negociación colectiva entre os funcionarios e o Concello
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varióuse dende os niveis inferiores, dende o nivel 17 ao 24. Esa reivindicación continúa dentro
do maximo que se permite  dentro  do grupo B,  que é  o 26.  Eles  consideraron,  e seguen
mantendo a mesma filosofía, que efectivamente non toda a xente que pertence a un mesmo
grupo pode ter o mesmo nivel; é dicir, o tema dos niveis, e eso está recollido nos informes
elaborados  pola  Secretaria  recentemente  obedecen  a  uns  criterio  de  especialización,
responsabilidade,  competencia.  Aínda que as reivindicacións en cada caso eran diferentes,
entendían que non se daban variacións para producirse ese cambio de nivel.  No caso da
arquiveira, que tiña unha dobre responsabilidade, bibliotecaria e arquiveira, actualmente so ten
unha responsabilidade, arquiveira.

Dende a súa postura, e é un tema que debería tratarse máis xenéricamente, no conxunto da
plantilla do Concello. De feito co tema da asistente social, houbo unha reunión co Concelleiro
de  Servizos  Sociais,  que  naquel  momento  era  o  Sr.  Permuy,  onde  presentóu  unha
documentación coas funcións que estaba realizando dentro da sua área. A eles parecéulles
ben pero entendían que esas reivindicacións podían facerse noutras áreas como Cultura ou
areas exteriores, ou sexa, que debería ser un tema tratado en conxunto, é dicir; o tema delas
debía ser negociado e consensuado ao seu tempo co resto do persoal; que nese momento
non  procedía  e  ademáis  eso  podía  producir  dentro  da  propia  plantilla  e  crear  agravios
comparativos  rompendo  ese  equilibrio  existente  actualmente.  Certo  equilibrio,  insiste,  que
estaba negociado co tema do persoal.

O que non lles parecéu ben e unha falta de seriedade é que primeiro se lles suban de nivel e
logo se lles den as funcións. Cre que o procedemento é a inversa: primeiro ver as funcións que
ten ese persoal e en segundo lugar, si hai unha modificación de nivel, como o cambio obedece
a un cambio de responsabilidade e de competencias determinadas, habería que establecer
esas novas funcións e en función desas novas funcións, que hai que consensualas, e como
dixo  o  informe  de  Secretaría,  esas  funcións  implicarían  a  variación  da  ficha  recollida  na
relacion de postos de traballo. 

En definitiva o tema resumiríase en catro puntos.  Primeiro en canto ao tema dos niveis das
funcionarias;  o  tema  é  diferente  en  cada  caso.  En  segundo  lugar  en  canto  ao  tema  da
variación de niveis xa se negocióu no seu momento e como non hai novas circunstancias para
variar  os  niveis,  e  por  suposto  son  contrarios  á  filosofía  de  que  pertencer  a  un  grupo
determinado implica  ter  o mesmo nivel.  O nivel  é un concepto totalmente diferente e que
recolle  as  funcións  especificas.  Ademáis  esto  pode  crear  un  desequilibrio  nas  relacións
laborais dentro do concello e crear agravios comparativos. E por ultimo dicir que no proceso
dos que voten a favor dunha nova filosofía, o proceso é a inversa. De todas maneiras o que
lles pediría é que os niveis condicionáranse a unhas determinadas competencias e que en
primeiro  lugar  habería  que  determinar  esas  novas  funcións  antes  de  aprobar  a  parte
económica ou retributiva do nivel.  

O Sr. Yañez Fernandez, portavoz do PSOE, di que dende o seu grupo querían primeiro facer
unha exposición de motivos dos temas a tratar e facer unhas consideracións cronolóxicas do
sucedido.

O dia 20 de xaneiro de 2004 dúas funcionarias do grupo B  presentan dous escritos sobre os
niveis que non recibe contestación por parte do grupo de goberno e esto fai que volvan a
presentar o 30 de setembro de 2004  outro escrito resaltando que non recibiron contestación
por parte de Alcaldía. Na Comisión de Persoal de 27 de xaneiro de 2005 como figura nas actas
a portavoz do PP, no apartado de rogos e preguntas preguntóu por dito escrito e a unica
contestación que figura é a do portavoz do PSOE dando a súa opinión sobre o tema, no que
fala de que o tema dos niveis hai que canalizalo a traves da Xunta de Persoal, xa que esa foi a
súa idea dende o primeiro momento; porque cren que todos os problemas laborais deben ser
canalizados a través da Xunta de Persoal. O día 3 de maio de 2005 procedéuse á primeira
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reunión da Mesa Negociadora do Convenio de 2005 onde o unico punto do dia era ese, o
convenio laboral 2005 onde se debate o incremento salarial, a O.P.E., os niveis de grupo B, os
listados  de  contratación  temporal,  o  posto  de  pañoleiro,  e  a  catalogación  de  postos  de
traballos.

O tema dos niveis vese na Comisión de Persoal de data 24 de maio de 2005, como figura no
expediente onde o Sr. Gonzalez Vizoso di que debe canalizarse pola Xunta de Persoal: cousa
quen xa fixera a Xunta dende o primeiro momento e eles  manifestaran que había que facelo
asi  dende o principio.  Nas reunións posteriores das que non figuran as actas e tamén na
comisión, por unanimidade acordase que se debata na Negociación Colectiva do 2005. Na
reunión de 1 de xuño de 2005 da mesa negociadora, acórdase o aumento do 2005, a O.P.E., o
calendario laboral e o seu grupo quéixase porque no momento de comenzar a reunión por non
ter a acta da reunión anterior. Na acta que se presenta non aparecen os temas tratados no
ultimo mes, como foron as reivindicacións do persoal do colectivo da recollida de lixo, a do
colectivo da Policía; e o dos niveis que quedara pendente dun informe de Secretaría, que non
se presenta.

As reunións pospónse en xuño a petición da Xunta de Persoal ata despois das vacacións.
Despois  das vacacións  apróbase o  convenio  laboral  coa Xunta  de Persoal  en base a  un
acordo  salarial,  máis  a  O.P.E.,  máis  o  calendario  laboral;  quedando  no  caixón  a  lista  de
substitucións, a nova catalogación, e pasando novamente o tema dos niveis a Comisión de
Persoal e a espera do informe de Secretaría e co compromiso do ponente de Persoal de levalo
ao Pleno de decembro, cousa que non se cumpríu.

Dende o primeiro momento, o seu grupo dixo que non ía a ser participe da politica laboral que
fora desenrolado polo BNG nos últimos vintecatro anos e por tanto nas reunións que tiveron en
xuño  de  2003  para  intentar  formar  un  goberno  falóuse  dunha  nova  catalogación.  Unha
catalogación actual e real dos postos de traballo coa intención de clarificar as necesidades
reais do Concello en canton á realidade de cada posto de traballo. Durante o debate dos niveis
nesta última negociación plantexaron varias xustificacións de tipo laboral, politico e  persoal
para xustificar a subida ou non dos niveis. En canto ás de tipo persoal, non se vai a dedicar a
elas porque non cre que mereza nin un minuto de consideración e fundamentalmente váise
centrar nos tipos laboral e político.

En canto aos de tipo laboral, plantexóuse en repetidas ocasións por parte do BNG e EU-IU que
as carreiras de letras tiñan moita menos responsabilidade que as de ciencias. Logo foise máis
específico cos postos de traballo e dixose que tiñan menos responsabilidade. Realmente eso
sempre suxeríulle  a pregunta de como eran capaces de ser  xuices  sobre as carreiras de
ciencias ou de letras, poñendo sempre dous exemplos: o sr. Sanchez Martinez que é abogado,
si leva mal un xuizo pode supoñer que o acusado vaia ao cárcere; co cual parécelle que ten
unha responsabilidade moi importante. E o sr. Gonzalez Vizoso, que é maestro, si da unha
mala educación dos seus alumnos pode saír un inadaptado social co cual parecelle que tamén
ten bastante responsabilidade e trátanse de dúas carreiras de letras.

No informe da secretaria de data 23 de decembro de 2005, que foi o terceiro que fixo, na
páxina dúas, referíndose na paxina duas a unha funcionaria e na paxina catro referíndose á
outra, di “o Pleno toma o acordo de modificar os niveis a proposta da Xunta de Persoal”. Eso
sucedéu cando se modificaron os niveis dos funcionarios a vez anterior.  Pregúntase que pasa
agora  si  houbo  unha petición  da Xunta  de Persoal  como houbo entón,  e  catro  informes
favorables da Secretaria, porque se lles da tantas voltas. No primeiro informe da secretaria de
15 de novembro de 2005, di que a potestade de modificar os niveis corresponde ao Pleno e
que a asignación de niveis  non se terá en conta so a titulación requerida senón que será
decisiva a discrecionalidade técnica de cada Administración. Polo tanto si a Xunta de Persoal
está  pedindo  a  equiparación  dos  niveis  do  persoal  de  cada  grupo;  xa  que  agora  hai  3
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funcionarios  cun  determinado  nivel  e  dous  con  outro;  non  habendo  ningún  informe
desfavorable da Secretaria,  e eso que fixo catro, e un informe favorable de Intervención; a
responsabilidade dos postos de traballo ven perfectamente definida nos informes presentados;
e  que eles  sepan  non hai  ningún  tipo  de expediente  aberto  contra  ningunha  desas  dúas
traballadoras;  e  si  xa  hai  unha  diferencia  na  esencia  do  complemento  específico  entre
traballadores  do  mesmo  grupo,  seguen  sen  entender  porque  hai  que  marcar  tamén  a
diferencia  no  complemento  de destiño;  que  non  hai  xustificación.  Dende  logo  todo  o  dito
anteriormente parécelles unha xustificación máis que lóxica para igualar o complemento de
destiño entre persoa do mesmo grupo e en calquera caso os dous conceptos recollidos na
Sentencia de data 18 de maio de 1994, que son o do Pleno e a discrecionalidade técnica de
cada Administración que son os mellores que a coñecen,  dalles o amparo legal  e politico
suficiente para que hoxe defendan a postura que manteñen.

Sobre  a  responsabilidade  dos  postos  de  traballo  non  teñen  ningunha  dubida  á  vista  dos
informes presentados pola Secretaria, en concreto o informe presentado o 23 de decembro de
2005, ademáis tendo en conta que existe unha reestructuración de Servizos Sociais por parte
da interesada e unha dixitalización do arquivo por parte da outra interesada que non foron
tenidos en conta en ningún momento polo grupo de goberno. Ademáis a subida do nivel supón
un aumento retributivo inmediato según consta no informe do 24 de novembro de 2005 da
Secretaría, avalado pola existencia de credito segundo o informe presentado por Intervención
en data 25 de novembro de 2005. Por todo eso solicitan procédase ao incremento de nivel e
ao económico. Por último agradecerlle á Secretaria o informe numero 4, informe que presenta
sobre os postos de traballo  pero eles  entenden que en realidade  habería que facer  unha
revisión de todas as relacións de postos de traballo (RPT) xa sexa de forma interna ou externa,
e eso xa o levan pedindo dende o 2003.

En canto ás consideracións políticas, díxose en repetidas ocasións que esto supondría unha
cascada de reclamacións e que produciríase un caos terrible; en fin recordáballe o que dicía o
PP cando se iba a modificar os Estatutos en España, “a ruptura total ”. Cre que o único que
pode pasar e que os traballadores reclamen o que entenden é xusto,  que non ten porque
necesariamente corresponderse co que cren eles, os gobernantes, e que esa discrepancia
pode conducirlle á folga. Por outro lado cre que unha folga tras vintecatro anos de goberno do
BNG,  recordando  que  en  todo  este  tempo  houbo  menos  folgas  que  durante  a  dictadura
franquista; sería unha maneira de osixenar ao Concello. A sua gran dúbida é saber si dous
partidos que consideraba progresistas,  como son BNG e EU-IU,  utilizan unha xustificación
como a falta de responsabilidade dos traballadores de Fene, a  menor responsabilidade das
letras, a ruptura de Fene, en que lugar deberían situar ao PP de Fene, na extrema esquerda.
Como conclusión apoian esta subida de nivel coas correspondentes implicacións económicas
nos proximos orzamentos. Cre que a súa posición está totalmente xustificada tanto no laboral
como no político e serán outros grupos os que teñan que xustificar as inxustizas sociais e
laborais contempladas nas diferentes RPT deste Concello.

A Sra. Blanco Pico, concelleira do PP, di que o PP dende que se presentóu o escrito das
funcionarias, estiveron de acordo en que había que darlles unha contestación porque era o
minimo que se debe facer cunhas funcionarias que mandan un escrito ao grupo de goberno.
Foise retrasando a contestación, tratóuse varias veces en Comisión de persoal, preguntóuse
por parte do PP varias veces sobre como estaba o tema ata que decidíuse levalo á Mesa de
Negociación onde tampouco aprobóuse aínda que estiveron de acordo dous dos grupos que
participaban,  e decidíuse volver  a levalo á Comisión de Persoal.  Xa dende ese momento,
como membro da Comisión de Persoal, non estivo de acordo porque parecelle unha forma de
marear  un  tema  en  vez  de  darlle  unha  solución;  pero  nese  aspecto  tamén  están
acostumbrados a en vez de resolver os problemas, darlles voltas. Entenden perfectamente que
xa hai un desequilibrio de niveis porque o resto dos funcionarios do grupo B tiñan todos os
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nivel  26  mentras  estas  duas  funcionarias  que  presentaron  o  escrito,  e  outra  terceira
funcionaria, están co nivel 24. 

Xa no 1997, cando houbo revision de niveis, dixose que era unha discriminación, e asi consta
na acta e chegaron á conclusión de que haberia que poñer fin á este tema. Para eso houbo
que pedir  varios informes á Secretaría e Intervención,  todos favorables,  tampouco non hai
problemas  porque  o  Pleno  ten  potestade  para  modificar  os  niveis  e  tampouco  habería
problema por parte da Intervención porque hai diñeiro para afrontar a subida salarial. Entonces
cos todos os informes cre que é necesario e urxente aprobar a subida de nivel e aprobala con
efecto retroactivo dende a presentación do escrito.

O Sr. Sanchez Martinez, portavoz de EU-IU, empieza cunha frase de Winston Churchill, “ a
guerra é unha cousa tan seria que non se pode deixar en mano dos militares” , que podería
moi  ben aplicarse a este caso porque a política do persoal  da Administración Publica,  se
queren que funcione, non se pode deixar en mans dos políticos. Tamén di que a xente que
sabe un pouco de dereito entende os informes, pero lamenta que algunha xente non entenda
os informes da Secretaria, e tamen lamenta que se fagan lecturas sesgadas por eso agora
parece que todo o mundo sabe dos temas menos os que os estudaron. 

En primeiro lugar, refirese á frase que dixeron ao principio; sobre o BNG e EU, dous grupos
progresistas que din que as carreiras de letras teñen menos responsabilidade que as técnicas.
Pero é que non o di EU, o di constantemente o mundo social no que nos movemos, guste ou
non. Cre que xa o repetíu 456 ou 500 veces nas comisións cando fala da responsabilidade. Se
fala de responsabilidade no posto de traballo, da responsabilidade du erro no posto de traballo;
asi todos os dos seguros ou entidades aseguradoras van por ese camiño. Outra cousa que lle
parece extrana, e que lle gustaría que todos os traballadores teñan o mesmo nivel. Pero por
casualidade  cando  presentóuse  unha  reclamación  de  oito  auxiliares  administrativos  cuias
funcións non variaran, e se deniega para todos non pasa nada; que hai unha reclamación de
dous  conserxes  tampouco  pasa  nada.  Pero  que  casualidade  que  a  hora  de  medir,  non
medimos  polo  mesmo  nivel.  Evidentemente  que  os  dous  postos  que  se  presentan  son
diferentes como explicará posteriormente. Están tomando unha decisión importantísima; que
hai 140 traballadores e hai que ser equitativo con todos si queren que todo funcione, porque a
el dalle o mesmo uns que outros, non ten amiguismos nin enemigos e si alguén quere crerse
que é o seu amigo ou o seu enemigo, é o seu problema. El axústase ás normas, ao que lle
ensinaron na escola e os 20 anos de negociación, o que lle ensinóu os casi 60 anos que ten
de andar pola vida e que non vaian a contarlle historias que a el parécenlles para non durmir.
Si se lles xustificasen as cousas, diría que si. 

As dúas situacións que se lle presentan son completamente diferentes. En canto ao informe da
Secretaria  e xa que o Pleno ten discrecionalidade, poden poñer ao conserxe, con todos os
seus respetos para a súa persoa, poñémoslle catro  veces maís productividade que ao nivel
que lles de a gana. Según o informe da Secretaria, o nivel de complemento de destiño, según
o artigo  3 do R.D.  158/1996,  corresponde a criterios  de especialización,  responsabilidade,
competencia e mando asi como complexidade territorial e material dos servizos nos que está
situado o posto. Facendo referencia a eso, ensináronlle que o grupo 11 ten once niveis, do 16
ao  26,  e  non  cre  que  esas  negociacións  que  se  fixeron  entre  os  representantes  dos
traballadores e os representantes da Administración fora porque dias antes foron a tomar unha
copa e se lles ocurríu. Si todos tiveran que estar no mesmo nivel serían todos o 14, ou o 26, e
hai están as cousas a que se refire a Secretaria e por iso os papeles hai que saber leelos e
entendelos porque si  a el lle dan un tratado de medicina,  podrá lelo durante 40 días pero
senón o entende terá que preguntarlle a un medico que se llo explique e de hai que dixera que
mal funcionaría a Administración si se lle deixara en manos dos politicos.
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En cuanto á competencia,  non tería nada que dicir. Todo o mundo pasa un exame e polo tanto
se debe pensar que son competentes; senón os incompetentes serían os que aprobaron a
praza.

Cando a Secretaria di o que se terá en cuenta para os niveis; que non o di a Secretaria, o dí a
lei, a secretaria so fai un traballo como hace todo o mundo e so pasa ao papel o que as leis
deste pais explican. Toda a xente que estiveron mandando ou traballando por ahí saben que o
mando ten unha responsabilidade; ou é que unha persoa que ten a 3, 5, 8, 30 persoas ao seu
cargo non ten responsabilidade ou ten a mesma responsabilidade que outra que teña menos
ou non ten ningunha responsabilidade como en outros casos. As labores de coordinación ou
mando non son tan fáciles de executar como parecen, e hai que ter eso en conta.

En canto a responsabilidade, era do que se lles acusaba cando falaban de responsabilidade.
Aqui  todos  os  postos  que  están  nun  mesmo  nivel  nos  concellos  teñen  todos  a  mesma
responsabilidade; por exemplo, teñen a mesma responsabilidade os arquitectos técnicos que
mandan sobre  persoal  do concello,  persoal  das  empresas que están instaladas aqui,  nas
diferentes obras; un erro profesional  que se pode producir  en calquera momento como se
producíu no Concello de Cambre ou Oleiros cando nunha obra, se vai un tabique ao chan por
unha  serie  de  medidas  de  seguridade  e  hai  un  morto;  ou  un  erro  profesional  á  hora  de
conceder unha licenza.

En canto á especialización; non cre que sea necesaria a mesma especialización en todos os
casos.

Cando se fala da complexidade territorial e funcional dos servizos; eso non é mais que igual
que un posto, e eso se víu sempre en calquera empresa onde houbera traballado calquera de
eles; ou es que todos os enxeñeiros técnicos, oficiais, non eran iguais. Aqui pasa o mesmo, hai
unha serie de traballos que predominan sobre os demáis na Administración. Si van á Biblioteca
Nacional, as persoas que estén allí ocupando un cargo, pode que dentro dos seus escalóns
teñan os niveis basicos polo tipo de traballo que estén facendo, pola responsabilidade, e polas
historias  que  habera  atras  porque  ali  haberá  expedientes  que  teñan  moitisimo  valor.  Na
Seguridade Social, os asistentes sociais, que á hora de tomar unha decisión teñen moita máis
repercusion económica, porque sempre a responsabilidade mídese economicamente, non van
a repetir as frases tan usadas de cando a Administración ten que indemnizar polo fallos do
servizos, ou mal uso ou negligencia dela. No caso que se atopan pasa o mesmo; ademais de
presentar duas cousas que son totalmente diferentes, si se lles dan argumentos entón si,pero
así non. Hai decisións nesta vida que hai que adoptar e que pode que gusten máis ou menos,
pero un o que ten que intentar é ser o máis xusto posible, e o unico que quere é saír igual que
entróu. Si alguen ten que insultalo porque non lles gustóu as decisións que tomaron, que llo
chamen pero el so quere ter a conciencia tranquila e deixar, o dia que marche, son moitas
cousas nas que o  mundo ten que seguir  dando voltan;  que este  concello  ten que seguir
funcionando,  e que non veñan a  facer  historias  ou xustificar  cousas que a el  parecenlles
inxustificables.  Parécelle  ben  que  todo  o  mundo reclame,  pero  con  argumentos,  non  con
chistes.

O Sr Gonzalez Vizoso, entende que as dúas propostas, a do PSOE e a so PP, non responden
a uns criterios reais do Concello.  A politica de persoal non é unha politica de gabinete nin
administrativa; é unha politica do dia a dia. Esa seriedade de persoal non significa quedar ben
con estas duas persoas; aínda que eso podería entenderse como amiguismo. En canto ao do
proceso historico, vai a facer algunhas puntualizacións: en primeiro lugar, hai duas fase, o
pasado e o presente. Respecto ao pasado, a esas duas persoas deuselles un cambio de nivel
consensuado, a traves dun documento; e para aquela xente que o quere tirar abaixo dicindo
que é un documento que non vale nada; quere dicirlles que é un documneto serio, é un pacto
entre unha empresa, entre os funcionarios e a parte politica. Si se poñen a cuantificar cantos
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catalogos de postos de traballo existen nos concellos de Galicia, non chega a unha docena, e
están  falando  do  ano  1992,  polo  que  suporía  un  avance  importantisimo  da  negociacion
colectiva entre o persoal e a parte politica.

En canto a parte presente, o tema de pasar polas comisións ou Xunta  de Persoal, hai unha
proposta que eles tamén compartían, que era pasar pola Xunta de persoal para coñecer tamén
a opinión dos representantes dos funcionarios, e de feito, discutíuse porque estaba na orde do
dia,  o que pasa e que había un principio  de negociación entre os membros da Xunta  de
Persoal e os grupos politicos que tiñan que chegar a un consenso daquelo que era común; e o
que non era común, excluilo e levalo a onde se poida debatir e avanzar nese aspecto. Houbo
unha parte que foi case excluida por todos que era o tema das reivindicacions dos da recollida
do lixo e as reivindicacións da Policia Local, polo que xa non entraron a debate. Outra parte,
que era a dos cambios dos niveis, que efectivamente levóuse a Comision e el comprometeuse
a que despois dos informes, porque el pedira un informes, e de feito, que aínda que na ultima
comisión que tiveron despois do Pleno de decembro, e estase a referir a unha comisión moi
recente, de fai case duas semanas para ditaminar que  fose ao Pleno, ainda que un grupo
politico,  e en concreto ao PP, pedíu outro informe de Secretaría, cando el  xa na comisión
anterior senón se houbera informado, quedaba fora do Pleno automaticamente. 

Con esto quere dicir que o proceso foi correctisimo, regular, e como presidente da comisión
comprometeuse a levalo a Pleno,  e de feito convoca unha comision informativa catro dias
antes e a pesar de non haber ditame; porque tamen quere pedirlle ao Pleno que sexan claros
no seu pronunciamento, porque aínda que el non ten moi bo oido, estivo escoitando que o
PSOE dicía niveis e salarios para revisión orzamentaria do 2006; e iso iba engadido nunha
comisión  anterior  onde  pedían  niveis,  salarios  asociados  a  aprobación  dos  orzamentos  e
funcións;  e o das funcións ainda non o escoitóu quizais porque ao mellor  pasóuselle  pero
quere ter eso claro porque logo teñen que executar o acordo.

En canto a filosofía de fondo,  el  entende que non todos os do mesmo grupo deben ter o
mesmo nivel; un medico é de grupo A e un licenciado en historia é un grupo A, e para  el non
teñen nada que ver. Non teñen a mesma responsabilidade e de feito a lei o di, como esta
recollido  nun  informe  de  secretaría,  porque  diferencianse  os  niveis  por  criterios  de
especialización, responsabilidade, competencia e mando.

Sobre  xurisprudencia,  haina  tanto  dun  lado  como  de  outro.  O  que  esta  claro  é  que
correspondelle ao Pleno o tema dos niveis.  Eles nunca o negaron, nin o negan, nin van a
negar a soberanía do Pleno nin as suas funcións, pero si negar, rechazar, e dicir que son
contrarios a que por parte dalguns politicos estanse utilizando para xustificar o tema dos niveis.
El  cre que o tema dos niveis  estase analizando baseandose so nunha reivindicacion e na
practica,  a  realidade  é  outra  cousa.  Insiste  que  eles  estan  gobernando  e  teñen  unha
responsabilidade de empresa; teñen a 130 traballadores e eso é unha responsabilidade seria,
non é tan alegre como se esta facendo aqui e aprobando dende o seu asento tan alegremente,
non é así.

O Sr. Yañez Fernandez, di que o proceso foi un proceso serio e moi discutido, como tiña que
ser; pero quizais el non comparte o ditame da Comisión de Organización e Persoal de data 23
de decembro de 2005, onde di modificación de niveis por parte do Pleno, onde di “ a Comisión,
en votación ordinaria e por unanimidade dos señores e señoras asistentes, acorda: deixar o
asunto pendente de levalo ao Pleno con data 1 de decembro de 2005”. Eles non coinciden
porque de feito no Pleno de decembro dixeron que non ían a voltar a ningunha comisión de
persoal, xa que non cumpriran a sua palabra, polo tanto non está de acordo con ese ditame.

Para ir puntualizando as intervencións que se foron escoitando, falará primeiro da do PP, por
ser a máis breve. Eles non van a aceptar a retroactividade porque si hoxe se aproba a subida
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dos niveis si hai maioría, eso implica nos orzamentos do 2006, que ainda estan sin aprobar, a
equiparación  economica  desa situación e  as  funcións  das funcionarias  seguiran sendo as
mesmas mentras non se revise a RPT. Esa é a proposta que se fixo antes e que volve a dicir
agora claramente; e dicir; hoxe aprobanse os niveis e nos orzamentos do 2006 contemplase a
subida economica que corresponde aos traballadores do nivel 26. Non hai retroactividade do
2005 nin do 2004.

En canto á intervención do sr. Sanchez Martinez, dille respecto ao que dixo anteriormente de
que  a  politica  non  podia  deixarse  en  manos  dos  politicos  senón  dos  profesionais.
Afortunadamente.  Recorda  a  intervención  recente,  cando  falaban  do  tema  do  posto  do
secretario  e  dicía  que  non  podía  vir  un  secretario  sen  experiencia.  Un  criterio  desas
caracteristicas  non  se  sostén  con  nada  e  parece  mentira  que  saira  dunha  persoa  que
representa a EU-IU, pero saíu e esta recollida nas actas. Logo falaba da responsabilidade dos
postos de traballo. É curioso porque dentro de todos os que hai no grupo A, que son catro,
todos  teñen  o  mesmo  nivel  e  a  Secretaria  que  é  a  unica  de  letras  e  a  que  ten  mais
responsabilidade; a secretaria é a maxima responsable do Concello, incluso mais que o propio
alcalde.  En  canto  ao  tema dos  conserxes,  era  un  tema completamente  diferente  a  estos
porque o problema dos conserxes era que querían subir dun grupo a outro grupo; non era un
problema de niveis dentro dun mesmo grupo, era pasar dun grupo a un grupo superior; e alí se
lles  explicóu que non habería problema,  e neso estaban de acordo co BNG, sempre que
primeiramente se definiran cales iban a ser as funcións que desenrolarían dentro dese novo
grupo.

Fala  da  responsabilidade  e  mando,  pois  entón  que  lle  explique,  si  revisóu  as  RPT,  a
incongruencia de porque o Cabo da Policia Local, que ten mando, esta no mesmo nivel que o
resto da Policia. Respecto á sra. Real Rego, e el tivo ocasión de estar catro anos na comisión
de servizos sociais, demostróu responsabilidade e mando en temas moi complexos como foi o
tema da rapaza que apareceu morta, e sobre unha conversación moi seria que tiveron sobre o
tema de gardar  os  informes das persoas;  que ao final  tiveron que pedirlle  un informe ao
secretario para que quedara claro onde remataba a responsabilidade da sra. Real  Rego e
onde comenzaba a responsabilidade dos politicos. Foi unha discusión moi seria persoalmente
coa sra Real Rego porque dixolle que non lle podia negar información dos expedientes; por
iso, asume e con claridade a responsabilidade do seu posto de traballo. Asi tamen cre que a
arquiveira municipal tamen asume a responsabilidade dun traballo de moita responsabilidade.
O mando non o pode asumir porque esta ela sola, pero si asume a responsabilidade.

En  canto  ao  que  dixo  o  sr.  Gonzalez  Vizoso,  evidentemente  este  é  un  pacto  entre  os
funcionarios e os representantes politico; xa o foi entón cando se modificóu o nivel, e o é agora
tamen. A Xunta de Persoal presenta esto na sua bateria de asuntos aos grupos politicos e se
discuten e se chegan á acordos ou non se chega a acordos... ( fin da cinta).

Continuamente estiveron recibindo queixas; no 2002 o colectivo da Policia Local; no 2003 os
bedeis; no 2004 os funcionarios do grupo B; no 2005 a Policia Local e o colectivo da recollida
do lixo. Cre que se precisa unha nova catalogación para aclarar estas dubidas. En canto ao
seu exemplo do medico e do licenciado en filosofia; en canto ao medico, hai medicos que
tamén se ocupan dos arquivos, das historias clinicas, que son directores ou administrativos,
polo que pensa que esa non é unha valoración moi obxectiva.

A Sra. Blanco Pico, concelleira do PP, quere aclararlle  ao sr.  Gonzalez Vizoso o tema do
informe da Secretaria. Non é que o PP necesitara maís informes e que consta nas actas das
Comisions.  Simplemente  se  pedíu  un  novo  informe  á  secretaria  para  que  non  quedara
ningunha outra excusa,  xa que o informe baseabase en pedir  a equiparacion dos distintos
funcionarios que estan no mesmo grupo para que non houbera ningunha excusa en pedir mais
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funcións a estas persoas que estan desenrolando o seu traballo, dende o seu punto de vista,
perfectamente.

Repasando a lista dos grupos e os niveis: dentro do grupo A estan todos con nivel 30; no
grupo B hai tres funcionarios con nivel 26 e duas con nivel 24; no grupo C hai xente, e de feito
xa se presentóu algun escrito de reclamacion incluso anteriores a estos, en donde volve a
haber unha discriminación dende os niveis 20 ao 22; no grupo D, o Cabo da Policia ten nivel
19 mentras que o resto dos compañeiros teñen nivel 18, porque efectivamente é o xefe. Xa o
dixo en diferentes ocasions nas Comisions que quizais con este escrito estase facendo unha
inxustiza coa sra. Real Rego, porque o grupo do BNG quere darlle a coordinación de Asuntos
Sociais polo que pasaría a ser xefa e ao mellor tampouco merecía o nivel 26.  No grupo D
estan todos con nivel 18, que é o maximo. No grupo E estan todos con nivel 14, que é o
maximo excepto o oficial conserxe que esta con nivel 18, cun nivel do grupo D.

Esta é a RPT que existe cos seus grupos e niveis que non é tan perfecta como se quere facer
ver; que necesitaria unha revision pero que non son ninguns condeados porque estén pedindo
que  duas funcionarias  que teñen un diferente  nivel  aos  seus compañeiros  pidan  un  nivel
maximo porque realmente é o que todos teñen e algun incluso superior. Non entende porque
se lles critica a estas alturas incluso de amiguismos, porque están pedindo un nivel  26 de
funcionarias que levan anos traballando, que non acaban de chegar; porque ela entendería
que non se revisara os niveis a persoas recen chegadas, como tampouco entende que esten
todos  con  nivel  maximo  porque  ahí  non  queda  espazo  para  promocionar  porque  si  unha
persoa chega cun nivel maximo, onde esta o espazo para promocionar; si está todo feito, de
ahí xa non se pode sacar. Essa non é a sua politica, foi  a politica do BNG porque foron eles o
que  fixeron en 25 anos de goberno asi que agora non poden queixarse porque eles piden que
se equiparen a todos e nin se lles contesta.

Xa na acta de 1997, houbo unha revisión dos niveis dos postos de traballo e literalmente di
“que a relacion de postos de traballo  era algo que levaban pedindo dende que entrou, e o pide
Vazquez Meizoso, é algo necesario porque estabanse vendo casos raros como a da asistente
social que está facendo un traballo e cobrando por un nivel 17.”  Pregunta porque non se lle
deu entón un nivel 26 como o resto dos compañeiros porque os demais cmpañeiros que estan
recién chegados, e alguns incluso non teñen a praza en posesión, e estan cobrando por un
nivel  26.  E ninguen  dixo  nada,  como tampouco  dixeron  que o  conserxe  estaba nun nivel
superior ao resto do seu grupo, como o caso do Cabo da Policia. Por todo esto, ela cre moi
digna a sua reclamación e non esta de acordo que queden pendentes ata a aprobación duns
novos  orzamentos  porque  agora  hai  diñeiro  suficiente  como di  o  informe da  Interventora;
porque ao mellor a este goberno se lle ocorre non aprobalos. E si xa se aprobou a subida de
nivel que polo menos se aprobe a subida salarial cando se poida acometer; non vaian a poñer
unha excusa mais. Por eso pide a subida conxunta de nivel e de salario por si acaso; e por si
acaso tamén pediu o informe.

O Sr Sanchez Martinez, preguntalle ao sr Yañez Fernandez que si antes comentóu que el
dixera que non podia haber un secretario sen experiencia entón ademais de non entender os
informes da secretaria ten que chamalo mentiroso diante de todos. O que dixo é que prefire un
secretario ou calquera funcionario con experiencia, que sin ela.

En canto ao tema do conserxe, gustarialle saber como na Administración podese pasar dun
nivel a otro en definitivo, sen exame. Para el,  pediría,  aínda que agora parece ser que os
progresistas son o PSOE e PP, pero que casualidade progresistas, que como dixo ao principio,
serían coherentes, pero foron incoherentes como o foron os vinte e tantos anos que estiveron
gobernando este pais ou a alguns deles. Serían coherentes si dixeran que van a ascender a
todos os traballadores a un nivel maximo pero dentro da incoherencia que está dicindo, porque
eso tamen é unha incoherencia, pero cos informes que ten e o que se está a dicir por ahí.
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O que importa e que no concello hai 134 traballadores e so importan dous; pide un poco de
seriedade porque estan insultando e despreciando ao resto. Aquí hai dous casos e deben
xustificarse. Un deles, e o mantivo dende o comezo, pode ter xustificación pero haberia que
darlle esa xustificación.  Pero no outro caso, haberia que ser serios; unha praza que sae de
bibliotecaria-auxiliar arquiveira, quitaselle unha función e vanlle dar dous niveis máis. Como xa
o dixo e cre que a Corporación de Fene e os veciños necesitan un pouco de respeto porque
senón farán chistes con eles,  como os de Lepe.  Si  a un posto se lle  quitan funcións e o
ascendemos; xa que se esta a falar de tanto progresismo e da xente da que se está fallando,
gustaríalle que xa que son tan progresistas, que o fagan pero que o fagan todos, de verdade.

O Sr. Gonzalez Vizoso, pregunta cal é a proposta que se vai a votar, porque xa que serán eles
os que teñen que executalo, quere que quede claro.

O Alcalde di que se esta a votar a proposta do PSOE.

A Sra. Blanco Pico, di que por ela non ten problema en que se vote a proposta do PSOE, pero
que de todas maneiras está reconocido por lei. A lei establece qe ante unha subida de nivel,
supón unha subida inmediata no salario. Non teñen ningún problema porque xa que a proposta
queda aprobada, que sexa da maneira que di o PSOE.

4º.- MOCION PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE
“ DETERMINADAS  ACTUACIÓNS URBANISTICAS NO POLIGONO VILAR DO COLO”.-
Pola portavoz do PP dase lectura a moción do asunto do epigrafe, que transcrito literalmente
di:

“  A  ultima reconversión naval  conlevóu,  como estaba previsto  xa  na anterior,  o  peche de
Astano.

Primeiro foi a ZUR, despois a ZID e agora o Plan Ferrol e a promesa de mellorar e acrecentar
as inversións previstas no Plan Galicia. Transcurriron 22 anos dende as primeiras promesas
de industrialización e as empresas fomentadas pola Zona de Urxente Reindustrialización en
Declive foron un espexismo. 

Nunca mellor dito: a Sociedade Italiana do Vidrio non chegóu nin a poñer a primeira pedra,
Conservas o cisne nin se quera conservóu a subvención e Quegalsa como que non cuaxóu
pese a ser unha industria láctea.

Dende  aqueles  anos,  o  PSOE  solo  trouxo  a  esta  comarca  reconversións,  desertización
industrial  e  desemprego.  A  ultima  reconversión  naval  veu  acompañada  de  innumerables
compromisos pola súa  parte, pero nada máis. Comisións, reunións, visitas propagandisticas
si, inversións e industrias nin unha. 

Esta comarca xa esta desencantada das promesas dos gobernos so partido socialista, pese
haber albergado a cuna do seu fundador, só recibiu paro, reconversións e promesas que, ata a
data, non se plasmaron en inversións. E xa transcurriron 22 anos.

E como xa sabemos que non se pode vivir  de  promesas que non chegan,  esta comarca
precisa, dunha vez por todas, un compromiso serio de inversión en infraestructuras e eso é
precisamente o que se lle esta negando ao partido socialista, hoxe goberno da nación:

- Pese as promesas non se fixeron novos encargos aos asteleiros da ria dos que si se
beneficiaron outros centros pese a non estar homologados para construcion militar.
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- Non se asumíu a construcion do tramo Cabreiros-Villalba da Autovia Ferrol-Villalba.
- Non se aprobou a segunda fase do porto exterior  de Ferro pese a estar vendida a

totalidade da superficie.
- Non se aprobou a terceira fase do Poligono Vilar do Colo, pese a estar vendidas todas

as parcelas.

Con este panorama é loxico que as empresas as que podia resultar atractiva a zona opten
pola sua ubicación noutros lugares onde as facilidades que lles brinda o actual goberno ( solo
e subvencións) son reais e non fume como o que vendéu na comarca.

Por  todo  elo,  e  ante  a  carencia  de  solo  industrial  en  Vilar  do  Colo  e  URXENTE  e
INAPLAZABLE que a SEPES, sen mais demora, dote a este Concello do solo industrial que
precisa e do que é acreedor dende fai mais de 22 anos.

Por todo eslo solicitamos do Pleno, tomen os seguintes ACORDOS:

- INSTAR AO  PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA PARA QUE Á SUA VEZ INSTE AO
MINISTERIO  DE  FOMENTO  A  QUE  URXA  Á  SEPES  A  DOTACIÓN  DE  MAIS  SOLO
INDUSTRIAL NO POLIGONO VILAR DO COLO.

- INSTAR Á SEPES PARA QUE DE FORMA INMEDIATA E SEN MAIS DEMORA, APROBAR A
TERCEIRA FASE DO POLIGONO INDUSTRIAL DE VILAR DO COLO.

- INSTAR  IGUALMENTE  A  DITO  ORGANISMO  PARA  QUE  POLA  VIA  DE  URXENCIA
PROCEDA A REALIZAR AS OBRAS NECESARIAS PARA A PARCELACIÓN E DOTACIÓN
DE SERVIZOS Á TERCEIRA FASE DO POLIGONO.”.

Previa deliberación, A Corporación, en votación ordinaria, e por catro votos a favor ( 4 do PP),
doce votos en contra ( 7 do BNG e 5 do PSOE), e unha abstención ( 1 de EU-IU), acorda:
desestimar a moción proposta.

DELIBERACIÓN

O Sr. Yáñez Fernández, portavoz do PSOE, di que dende o seu grupo entendían lóxico que
tras a reunión de portavoces co Concelleiro de Industria o pasado mes de decembro, onde se
lle entregóu un documento consensuado no que se lle pedía que fixera as xestións necesarias
ante o SEPES, non so para conseguir a ampliación do polígono senón tamen para que se
incrementara a actividade desa zona; é evidente, e eso o poden ver todos, que pode estar todo
o solo vendido, pero no poligono ainda vese moito toxo e moita terra. Entendían que despois
desa reunión, esta moción xa non procedía, pero a moción todavía non a retiraron e continÚan
con eso.

Á vista de todo esto, consideran que é unha moción oportunista para conseguir uns minutos de
gloria no Pleno e nos medios de comunicación. Eles a van a votar en contra por ser totalmente
improcedente  como  xa  explicóu  porque  o  contido  desta  moción  xa  se  lle  transmitíu  ao
concelleiro  de  Industria  e  non  ten  sentido  duplicaR  as  peticións.  Non  obstante,  antes  de
rematar quere valorar algunhas das referencias que fan na súa exposición de motivos. Falan
da reconversión, dos plans para Ferrol, da ausencia do solo industrial e doutros puntos. En
primeiro lugar, en canto á reconversión, supón que falan da reconversión que fixo o PSOE no
ano 1985, non falan para nada da reconversión que fixo o PP no ano 1999 cando mandóu a
1300 traballadores de Bazán para casa; pero non importa, e falarán so da reconversión do
PSOE. Evidentemente a reconversión do PSOE foi un pao moi duro para a Fene e para a
comarca de Ferrol, e os socialistas, sobre todo os de Fene, nunca estiveron de acordo nin
antes  nin  agora,  e  asi  o  están  a  denunciar  en  sitios  como  este,  o  Pleno,  os  medios  de
comunicación  ou  os  foros  do  seu  partido.  Evidentemente  a  culpa  non  foi  so  do  partido
socialista. O PP non deu alternativas ao naval durante os oito anos de goberno e o goberno
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local  de Fene non foi  capaz de crear  alternativas  ao naval  como fixeron  outros concellos
afectados, como foi o caso de Narón, que tamen foi moi castigado pola reconversión pero que
encontróu alternativas moi boas grazas a unha boa xestión municipal. De todas maneiras, é
curioso ver como na reunión de portavoces para consesuar o documento que presentarían ao
Conselleiro  de  Industria  o  pasado  mes  de  novembro,  so  o  partido  socialista  de  Galicia
mostróuse  partidario  de presentar  un escrito  moito  mais  critico  onde figurase que non se
cumpren os acordos cos sindicatos en canto a manter a especialización de cada asteleiro, ou
ben, esixir a diversificación do asteleiro permitindo a instalación doutras empresas nos terreos
de Astano que crearan postos de traballo sen renunciar, por suposto, a construción de barcos. 

Tanto o PP como o BNG negáronse a ser mais críticos; a postura do BNG a poderían entender
perfectamente porque é unha simple regla de tres, si  unha reconversión déulles vintecatro
anos de goberno, outra reconversión imaxina os que lle poidan dar; en outras palabras canto
máis dificil sexa a situación de Astano, mais posibilidades terá o BNG de seguir conseguindo a
Alcaldía. Pero o PP, que ten capacidade politica e foron tamen responsables da reconversión,
e recorda esos 1.300 postos de traballo no 1999, creu que serían capaces de asomar unha
visión máis obxectiva do que supuxo a reconversión para a comarca e en concretamente para
a cidade.

Despois  falan  tamen dos plans  para  Ferrol.  Como saben  todos,  acaban  de aprobarse os
orzamentos do Estado onde figuran 45 millóns de euros para o Plan Ferrol, é dicir, figuran nos
orzamentos, non son unha cosa amorfa, están escritos nos orzamentos. Acaban de aprobar os
orzamentos da Xunta onde hai 3 millóns de euros par Ferrol, e tamén esta inscritos. Recorda
tamén o Plan para Ferrol que viñeron a presentar no ano 1997; un plan especial de 1.000
millóns de pesetas, onde saen na foto na Praza de Armas, Pique, Fraga, Lendoiro e Juan
Blanco. Todo ese diñeiro xamais se invertíu en Ferrol, e afortunadamente agora vía IGAPE
vaise invertir na zona de Ferrolterra.  Pero hai máis plans para Ferrol que non son so plans
propagandisticos por parte do PSOE. Hai un plan que se chama “ Acordo cos sindicatos, plan
especial para Ferrol e a sua comarca”, que firman os sindicatos e o Presidente da Xunta, o Sr.
Fraga Iribarne; que entre eses acordos hai que destacar: a trascantábrica, que deixóu de ser
transcantabrica para ir polo interior a pesar das manifestacións da comarca pedindo que a
transcantabrica fora por onde tiña que ir, o PP na Xunta de Galicia decidíu que ía polo interior.
En canto ao corredor  Ferrol-As Pontes,  entón os  estudos da COTOP, determinan que de
momento non é necesario dispoñer dunha autovía, e nin se quera chegóu a facer o corredor;
xa entón os visionarios da COTOP dician que nin se quera era necesario facer unha autovía.
En  canto  a  rede  primaria  basica  Pontes-Rabade,  o  tramo  Pontes-Cabreiro  está  previsto
executalo  ons  anos  1994  e  1996  pola  Xunta  de  Galicia.  En  canto  ao  solo  industrial,
planificáronse o Parque empresarial  de Naron que poderían dicir  que está feito;  o Parque
empresarial  Fene-  Cabanas,  que  é  Vilar  do  Colo  que  se  poderia  considerar  feito;  o  de
Pontedeume  tamén  feito;  o  de  As  Somozas,  As  Pontes,  Cedeira,  Ortigueira  qeu
fundamentalmente son da Administración Central na que non só estivo o PP, senón que tamen
estivo  o  PSOE como recordoulles  na moción.  En calquera  caso dicir  que en 16 anos de
goberno do PP en Galicia e en 8 anos de goberno central, porque non planificóu que iba a
haber deficit de solo industrial en vilar do Colo ou na comarca de Ferrolterra, se tivo tempo de
sobras.  O goberno socialista  leva un ano e medio  e ainda  hai  que dar  marxe,  pero  eles
comprométense a facer todas as xestións pertinentes para que a terceira fase de Vilar do Colo,
que é moi necesaria, fagase e neso están de acordo.

Seguindo cos plans de Ferrol, en canto ao porto, o plan dicía “ rematar a construcion do porto
e ao seu total equipamento. As obras corresponden ao goberno central!”. Non sabe si a sra.
Rodriguez Rico sabía que Fenosa tiña contratada a instalación de electricidade a finais do
2007, cando a obra estaba prevista acabala a finais do 2007, e dicir, terían un porto exterior
rematado  funcionando  con  luz  de  obra.  Eso  afortunadamente  co  goberno  do  PSOE
modificouse e a obra na sua infraestructura electrica rematará no segundo semestre do 2007.
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E incluso hai un compromiso do goberno central de facer unha segunda fase do porto si hai un
bo resultado dos traficos. Evidentemente eles non o comparten e queixanse. Eles pensan que
debería facerse unha segunda fase do porto exterior independentemente dos resultados dos
traficos, pero en calquera cso xa hai un compromiso de que si os traficos funcionan, a segunda
fase, farase.

En canto ao saneamento integral da Ria de Ferrol, a Xunta asume o saneamento nos seus
orzamentos; en todo caso o prazo de execución é 1995. En canto ao ferrocarril, electrificarase
o tramo Ferrol-Betanzos. Referente a Astano, di “ solicitar da Comunidade Económica Europea
a reapertura de Astano para a construcion de buques e de grandes transformacións como
posibilita a 7ª Directiva Comunitaria; realizar as inversións e os incrementos de capitais sociais
que garanticen o total mantemento de capacidade estructural e tecnica”. É evidente que todo
eso que propuxo a Xunta do PP e que firmóu o sr. Fraga cos sindicatos e que tiveron 8 anos
durante o goberno central para levalo a cabo, e non o levaron.

En canto á planta de gas, todavía está sen rematar e no lugar menos indicado. Esta moi claro
que si a Xunta e o goberno do PP fixeran ben o seu traballo, hoxe non estarían discutindo si se
vai a facer ou non a segunda fase do porto exterior; a pranta de gas estaría no seu sitio e a
segunda fase do porto exterior estaríase facendo. Respecto ao Castelo de San Felipe, qeu se
menciona na paxina 17 do documento; di: “ A Xunta de Galicia está tramitando a adquisición
ao Ministerio de Defensa do Castelo de San Felipe para a súa posterior utilización para servizo
de varias consellerías”; eso tampouco foi así. En canto á ampliacion e creación de empresas,
gustaríalle saber que empresa montóuse na comarca de Ferrolterra alternativa a Astano; que
empresa propuxo nalgún momento, a Xunta de Galicia do PP de 16 anos ou o goberno central
de 8 anos, alternativa de Astano.

Por ultimo, remata dicindo que preocuparse por que se amplie o poligono está moi ben, pero
votan en falta que se preocupen por cousas que afectan mais directamente aos veciños e que
está nas suas mans solucionar, por exemplo: en decembro de 2003, a Deputacióna probóu un
millon de euros para facer a Travesía dos institutos e a obra estivo parada ata xuño de 2005
nos despachos de Patrimonio da Xunta de Galicia do PP, pendente dun informe; a Travesía de
Maniños ata o limite con Mugardos foi demandada, concedida e non executada; a auga en
Magalofes, tan demandada á Xunta do PP e para a que nunca deu nin un so euro. Polo tanto
presentar mocións pensa que está moi ben, pero os veciños teñen que percibir, que os seus
politicos teñen verdadeira vontade apra solucionar o seus problemas e non é o caso do PP.
Fan manifestacións nos medios e manifestacións publicas que non se axustan á realidade e
confunden aos veciños como foi o caso do lixo. Eso amosa que aínda non aprenderon que non
se debe mentir; está claro que co Prestige, Yakolev, o 14-M, non lles serviron absolutamente
de nada. En todo caso é de sabios rectificar e espera que esta politica de mentira a solucionen
porque eso non é o que quere a xente de Fene.

O Sr. Sanchez Martinez, portavoz de EU-IU, di que respecto ao fondo da moción están  de
acordo en qeu se amplíe o poligono. O que ve é que a semana pasada tiñan unha plataforma
de  cinco  puntos  que  lle  entregaron  ao  conselleiro  de  Industria,  sr.  Fernando  Blanco,  e
comprometéuse a facer as xestións pertinentes respecto a Vilar do Colo; falóu de que se iba a
dispoñer aqui de 20 millons de metros cadrados de suelo para industrializar Galicia, e eles
pensan dende Esquerda Unida, que habería que dar un pouco de tempo, e non sabe si será
prudente ou non solicitar á Xunta esto sin que transcurra un determinado tempo; porque o
Presidente da Xunta, si solicitan esto, o normal será delegar na persoa que leve estos tema,
neste caso, o sr. Fernando Blanco, a petición que eles fagan. El cre que deberían pensar que
ao  mellor  era  mais  interesante  que  o  retiraran  e  nun  prazo  que  eles  consideren  voltar  a
presentalo. 
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Respecto ao escrito e ao olvido de Ferrol, o que lle parece mal é que pensen que Ferrol naceu
onte, e Ferrol ten xa moitos anos e durante estes 22 anos Ferrol estivo abandonado e alí hai
uns culpables, porque ese pais mentres o gobernóu alguen, pero dende logo EU-IU non o
gobernou. Non sabe o que fixeron os que gobernaron, pero dende logo cando se goberna as
promesas ao día seguinte, como o xabón e a auga, derrítense e desaparecen. Quere recordar
que en España dos ultimos vintedous anos, dez estivo o PSOE gobernando e puido facer algo,
oito o PP, e en Galicia estivo dezaseis o PP. Si Ferrol está así supón que os que gobernaron
algunha culpa tendrán; non a van a ter aos demais. Por todo esto, eles teñen que criticar a
actitude que se mantivo con Ferrol ata o momento actual por parte destos dous partidos, é
voltar  ao  de  sempre;  cando  se  esta  na  oposición,  son  dunha  maneira  e  cando  están  no
goberno baixan a cabeza, non sabe si é porque non se atreven a pedir ou porque non lles van
caso, pero ali son tan culpables Pepe como Juan.

O Sr Permuy Martinez, portavoz do BNG, di que dende o BNG parécelles un pouco tomadura
de  pelo  esta  moción  cando  fai  quince  dias  fixose  unha  reunión  dos  grupos  municipais  a
peticion  do BNG, e  tamén era a  primeira  noticia  que tiñan de que querían reunirse  co a
representación do goberno municipal e o concelleiro de Industria e onde se presentóu uns
puntos dos cales tres estaban máis ou menos recollidos  nesta moción,  foron presentados
conxuntamente;  non  eran  uns  puntos  onde  todos  coincidian  pero  eran  uns  puntos  de
converxencia, de minimos para presentarlle ao conselleiro e que el o presentara ao SEPES. O
que lle parece demencial no tema é que o que non fixo o partido popular en quince anos, o
teña que facer o conselleiro en quince dias; hai que deixar tamén a esta nova xente que está
traballando, retomar os temas e asi lles comunióu que ían ter a reunión a partir do dia 10, asi
que polo menos deixarlle que faga o seu traballo ata esa data.
 
Na moción que se lles presenta, si é certo que dende o ano 1984 houbo unha serie de plans
por parte do partido socialista na sua ultima epoca como gobernantes, pero tamen é certo que
dende o 1996 ata o 2004,  gobernóu o partido popular,  e  a proposta  que fixera  o partido
socialista sobre a reconversión naval e os recortes que ghabia no tema da construcion naval
provocaron que no ano 1996 empezóu a haber  un despunte  en toda Europa,  saben que
Alemania, Francia e incluso Inglaterra abriu catro novos asteleiros; e o PP gobernando nesa
epoca non apostóu pola construcion naval  civil,  senón que apostóu pola construcion naval
militar;  eso trouxo consigo que a maioría das infraestructuras ou os medios que tiñan que
corresponder á construción naval civil pasóu para a construcion naval militar e hoxe, despois
do goberno do PP atópasen de novo con que seguen sen apostar pola construcion civil  e
pechanse todos os asteleiros. É certo que hoxe o unico sector que ten o Estado español en
Galicia é o sector naval militar cunha pequena opción, e asi o recollen os acordos, do 20%
para construción civil. E asi, tamen durante todos estes anos non houbo unha mellora para
conquerir  que Fene e a comarca de Ferrol fixeran un plan de traballo para que ao menos
puideran recobrar parte dos postos perdidos;  ainda que algúns foron subvencionados e foi
unha  politica  que  lle  gustóu  moito  ao  PP;  subvencionabanlles  durante  oito  anos  facendo
pequenas reparacións doutros asteleiros sen darlles nunca carga propia e ata ahí hai que telo
claro e por eso lles parece que agora veña o PP a presentar unha moción intentando poñerse
ao frente de reivindicacións precisamente do Concello de Fene, cando durante oito anos a
unica  persoa  que  falaba  no  Parlamento  español  sobre  a  construción  do  mar  e  poñia  o
problema da construcion naval enriba da mesa, era o deputado do BNG. 

Por eso eles, que estiveron durante tempo, vivindo, presionando e pedindo ao partido popular
na  Xunta  de  Galicia  que  fixeran  as  xestions  co  mesmo partido  no  Estado,  vendo  que  o
Poligono de Vilar do Colo quedabase pequeno, vendo que a terceira fase empezóuse estando
ainda  no  goberno  o  partido  popular,  dende  logo  vir  agora  cuns  apuntes  de  xeración  de
emprego.Tamén é certo,  é xa no Pleno tiveron unhas palabras prudentes, no senso, de que
se lles ofrecéu a algunhas empresas que podían vir para Fene, opcións e ventaxas noutros
poligonos que casualmente estaban gobernados polo partido popular; cren qeu xa vai sendo
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hora de que se tomen as cousas un pouco en serio; e dende logo eles van a seguir indicando
os puntos pero non están de acordo con esta moción.
A Sra. Rodriguez Rico, portavoz do PP, di que está contenta de que por parte do portavoz do
BNG  pídalle  un  marxe  de  confianza  ao  novo  conselleiro,  pero  ela  como portavoz  do  PP
gustaríalle saber cando ao PP déuselle algun marxe de confianza e cando se lle deu, xa á
primeira. A tomadura de pelo que lle parece que presentaran esta  moción, respétaa entre
comillas porque a ela tamen parecelle unha tomadura de pelo que cando o que se pide con
esta mocion é basicamente do que se falóu nesa reunión,  a presentaron coa intención de
darlle mais forza a estas peticións e que non sexa apoiado, a ela tamen parécelle un pouco
unha tomadura de pelo  e  tamen parecelle  actuar  un pouco cara a  galería.  O escrito  que
presentaron  tamén  podia  abarcar  outros  aspectos  mais  reivindicativos,  como  plantexaban
dende  o  partido  socialista,  pero  xa  ela  manifestóu  no  seu  día  que  lle  parecía  un  escrito
bastante correcto e que igual que dende o partido popular o apoian, tamén gustaríalles que
esta moción na que se pide case o mesmo, fora aprobada; pero xa ve que o que se pode
presentar dende o partido popular sempre vai a atopar os seus apoios en contra. Dende logo
como se  lles  plantexaba  dende  o  partido  socialista  ou  de  esquerda  unida,  porque  non  o
recorda ben, de retirala dicir que por suposto non a van a retirar e se é preciso nun tempo
prudente voltarán a presentar outra. 

Con todas estas mencións que dende o partido popular fixeron neses antecedentes, era un
pouco ver unha pequena evolución, que independentemente de quen gobernara, todos teñen
os seus fallos e as suas victorias, era mais que nada para chegar, resaltar e pedir que se
levara a cabo a terceira fase do Poligono de Vilar do Colo. O día que tiveron a reunión a Xunta
de Portavoces xa resaltara ese tema; que do qeu se trata é que despois de todos os azotes
que sufriron nesta zona, era intentar dar un pouco de impulso a esta terceira fase; que de feito
están agora cunha modificación; un proxecto que está pendente e que non sabe si se podera
levar a cabo porque non saben si se vai a dispoñer desos terreos e ao final, é o pez que morde
a cola. Van a aprobar alí unha modificación que ao mellor si dende o goberno central ou dende
a  SEPES  non  lles  autorizan  esa  ampliación,  preguntase  quen  vai  a  pagar  o  diñeiro  do
proxecto.( fin da cinta.).

Polo tema do persoal estábase paralizando todo o tema, e agora é cando estan dándolle
frenazo a todo o que levaban avanzado. Antes das eleccións cando o partido popular estaba
en Madrid, habia constancia da terceira fase e este verán foi cando comezóu a votarse o freo;
que o partido popular tampouco é tan ogro como se trata de facer parecer, e de feito pregunta
quen estaba a gobernar cando levóuse a cabo a segunda fase de Vilar do Colo. O que quere
resaltar é que o que pretende esta moción é que deberían de unirse, xa como comentóu que
en Narón hai un grupo de goberno que ten moita forza  e todas as empresas queren ir alá,
quizáis é porque están máis unidos e non poñen tantas trabas; non poden poñer freo a todo o
que se ten conseguido ata agora. 

En resposta ao que dixo o PSOE de que o PP non fixera nada en todo este tempo; debe ser
que estivo de adorno,  pero dende a herencia que lle deixóu agora o partido popular non foi a
que recibíu o partido popular despois do anos de goberno do partido socialista; e todos os que
están hai presenten saben de sobra onde estaba a autopista coa comunicación a Madrid e
como estaban as comunicacións nese momento. Ao mellor fixeron algunha cousa mal porque
ninguén é perfecto, pero a herencia que tiveron eles foi moito mais tercermundista que a que
lles deixaron ao bipartito en Galicia e ao partido socialista, o tripartito que hai en Madrid.

O Sr. Gonzalez Vizoso,  concelleiro do BNG, dicir  que sobre as afirmacións que escoitaron
sobre a evolución histórica, e convén deixar a historia no seu sitio porque non se pode facer
futuro se non coñecen a historia do pasado moi recente. En primeiro lugar, o BNG estaba
gobernando xa no Concello de Fene antes da recorversión; o BNG tivo catro representantes
na  primeira  lexislatura  e  dez  na  segunda,  antes  da  reconversión;  é  dicir,  o  tema  da
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reconversión non afectóu para nada as decisións electorais dos veciños de Fene. Mais tarde
houbo unha post-reconversión. En segundo lugar, o partido socialista na reconversión de aqui
foi  a  favor  da  reconversión  no  Concello  de  Fene;  e  de  feito  el  non  quería,  aos  cinco
concelleiros  socialistas  que hai  hoxe,  velos  entón en  Fene;  e  incluso  un dos concelleiros
socialistas que tiña un negocio e que rompeu o carnet publicamente. Cre que estás cousas
non se poden deixar libremente así; é necesario contestalas. Deixar a historia onde esta; o
pasado xa foi, estudase nos libros e comentase pero utilizar eses termos como defensa, prefire
que non se utilicen.  É simplemente aclaratorio,  e o que está a dicir  é verdade e non está
terxiversando nada.

O  Sr.  Yañez  Fernandez,  di  en  contestación  ao  manifestado  polo  sr.  Sanchez  Martinez,
gobernar supón ás veces tomar responsabilidades, unhas veces son boas e ou tras veces son
malas. Evidentemente os partidos que gobernan deben tomar decisión; a nivel de Madrid, o
PSOE e o PP; a nivel  de Santiago, o PP e agora o bipartito;  a nivel  de Fene,  o BNG. O
problema e cando non gobernan e teñen capacidade de decidir, exclúense e desaparecen, e
eso si que é escaquearse das respondabilidades. Ao respecto do que fixo o PP, plantexa unha
moción de consenso para pedir algo a nivel central, pero o plantexa cuns antecedentes pouco
cariñosos; si houberan sido uns antecedentes máis sinxelos e mais cariñosos, posiblemente
eles houberan presentado a contestación doutra maneira, pero non fai falla ser moi listos para
decatarse que os antecedentes son unha clara critica a toda a actividade politica que se veu
desenrolando nos ultimos vinte e catro anos, polo tanto que logo non lle sorprenda de que
dende o seu grupo saquen a coalición todas as cousas que teñan que sacar; o que non quere
dicir  que non estén de acordo en que se amplie a terceira fase como lle manifestaron ao
conselleiro.

Pensa que tampouco houbo ningún frenazo; plantexase a terceira fase e cre que é viable. Eles
di que dende o PP plantexouse a terceira fase antes das eleccions;  enton non hai ningun
problema. De igual maneira que a Xunta deixou todas aquelas obras do medio rural, piscinas,
campos de golf, as deixou atadas e ben atadas, porque non deixou atada a terceira fase de
Vilar  do Colo e agora non terían todos estos problemas.  Cre que o que fixeron,  foi  facer
propaganda pero non o deixaron atado, non deixaron diñeiro nos orzamentos, como fixo agora
o PSOE co plan Ferrol, e esa é a consecuencia do que teñen agora, que están con “dimes e
diretes”. Repite que dende o seu grupo tratarán que a terceira fase salga a diante.

En canto ao que dixo o Sr. Gonzalez Vizoso, el é o primeiro interesado en que a historia quede
como  está,  porque  de  feito  o  Alcalde  cada  vez  que  teñen  unha  debate,  recordalle  a
reconversión, polo tanto non lle queda mais remedio que remover a historia; cando o Alcalde
decídase a non recordarlle a reconversión, el parará de falar da recorversión, por el non hai
ningún problema. Pensa que non se trata dunha mala utilización da historia. El simplemente
dedicase a facer unha analise critica e real do que pasóu na reconversión; que o ve dende un
punto de vista critico, que despois de vinte e catro anos de experiencia, Fene saia adiante ao
marxe da construción naval e o BNG, dende a sua impresión, é que o que menos que interesa
e que Fene salga adiante e volven outra vez ao tema da reconversión naval, de que Astano
volva construir barco s cando os eu propio conselleiro mantivo naquela reunion que hai que
diversificar, ese é o futuro, a diversificación, entón non se quedarían con dous palmos de cara
cando vexan que todas as  empresas que poden ser  alternativas do naval,  se instalen  en
Naron, As Pontes ou As Somozas. 

O Sr. Sanchez Martinez, en vista desta situación, polos motivos que explicóu anteriormente
vaise abster, a pesar de estar completamente de acordo coa ampliación. En canto ao tema
que lle están recordando da autoexclusión, dixo que xa houbo no seu momento un debate e
repite que non se autoexcluie nin se autoexcluirá; que o que nunca fará e escudarse baixo un
paraugas e mirar sinxelamente que chove; para el nunha situación onde non pode decidir nin
para un lado nin para o outro ao mellor houbera sido moito mais cómodo facer o que dixo o
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portavoz do PSOE, pero o dixo moitas veces que o que nunca lles vai a temblar o pulso, a el
ou a EU-IU, nin tomar decisións cando as hai que tomar; e as toman como acabanse de tomar
nesta sesión. Que non teñen medo e gústalles que o pobo coñeza as súas decisións. Ahora
tamén sabe con que votos conta e un voto non decide; podese enfandar mais ou menos pero
que o PSOE teña por seguro que non se vai a autoexcluir. Outra cousa é que non gusten
determinadas cousas e as cousas son asi.  So recordar aos grandes, que para eles é moi
simpatico nesta vida dicir que son grandes; pero hai que ser grandes en todos os conceptos, e
a grandeza non se demostra toda as veces, polo menos esos que dicen que son tan grandes
ás veces son mais pequenos que outros, polo menos nos comportamentos. 

O Sr. Permuy Martinez, di que dáse un voto de confianza a unha persoa cando se lle chama e
responde.  Pensa  que  o  concelleiro  do  PP  durante  os  dezaseis  anos  de  goberno  nunca
respondeu nin veu por aqui; entón tampouco podeselle dar moitos votos de confianza a unha
persoa que despois de chamalo en moitas ocasións nin se quera lles recibíu, maís que nada
para falar,en 1984, e defender a construción naval. Cando eles presentaron tamen o escrito de
converxencia,  presentóuselles  antes  ao  grupos  para  que  poideran  facer  modificacións  e
chegar a un acordo. A eles o que lles parece un pouco extraño é que dous dias despois de
presentar unha serie de puntos, presenten eles esas reivindicacións.

Xa sabe que o PSOE falaba de que ao mellor o BNG está anclado no tema da construcion
naval e ao mellor non pode abrir os ollos mais aló; pero o que non se pode volver a facer é un
invento como aquel que ao final deixóu o furado que deixóu; de aquela o Concello de Fene
admitíu que Astano podía diversificarse pero polo de agora nin o partido popular nin o partido
socialista trouxo unha empresa o suficientemente seria para presetentalo a ninguén nin ao
Comiste de Estado nin o Concello de Fene; que esto explicaría a súa desconfianza sobre os
proxectos que andan por ahí.

A Sra. Rodriguez Rico, di que en referencia aos antecedentes gustarialle saber si en caso
contrario o PSOE, os adornaría mellor ou clavarialles mais o puñal nunha moción que eles
presentaran; si se lle dera a volta á tortilla e a moción a presentara o PSOE e plantexara os
antecedentes, seguro que non iban a poñer moi suaves aos do partido popular. En segundo
lugar, respecto ao Plan Ferrol falarán en canto lles toque; nun tempo prudencial presentará a
sua opinion sobre o Plan Ferrol. En terceiro lugar, dicir o mesmo que xa dixera na Xunta de
Portavoces, dende logo as duas reconversións que se produxeron na comarca son totalmente
diferentes. A primeira non tiñan Vilar do Colo, polo que era normal, habia que traer a unha
serie  de  empresas  e  non  saíu  ao  final.  Pero  agora  teñen  un  poligono  polo  que  loitaron
moitisimo, e cren que deberían aproveitalo sacandolle o maximo beneficio posible e é con eso
con que se pretende dende o partido popular. Son epocas totalmente distintas, teñen agora un
poligono ahí e dende logo hai que sacarlle o maior beneficio posible e é unha pena que non
poidan contar co apoio de toda a Corporación pero dende logo o seguiran intentando.

5º.-  DAR  CONTA  DAS  RESOLUCIÓNS  DE  ALCALDIA  DENDE  O  ANTERIOR  PLENO
ORDINARIO ( NUMEROS 817 ATA 936 ).- Dase conta das Resolucións de Alcaldía dende o
anterior Pleno Ordinario, comprendidas entre os numeros 817 a 936.

DELIBERACION

A Sra. Blanco Pico, concelleira do PP, di que faltanlles as resolucións numeros 821, 844, 863,
898, 920, 822, 860, 868, 901e 902; que son resolucións que eles non viron e que polo tanto
non lle poden dar o visto bo.

A Sra. Sardon Blanco, secretaria xeral do Concello de Fene, di que o motivo de que non esten
as Resolucions de Alcaldía num 821 e 822 foi porque eran unhas resolucións que se ian a
facer por un problema que se plantexara por tema de vacacións de duas funcionarias, ese
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tema logo  falouse  e  solventóuse  sen  que  fixera  falta  a  resolución  e  en  vez  de  anulalas,
quedaron os numeros collidos. En canto ao resto das resolucións informaronlles esta mañá
que debido a que é unha semana un pouco complexa polo tema de que hai persoal de baixa
que esta collendo as vacacións e ao mellor por unha falta de dilixencia pola que por parte de
Secretaria  e Intervención se lles pide disculpas e non as deixaron preparadas para que o
persoal de Secretaría as metera no Pleno de hoxe e todos poideran ter coñecemento.

A Sra. Blanco Pico pregunta si poderian pasar estas resolucións polo proximo Pleno.

A Sra. Sardon Blanco, di que non hai ningun problema, xa que como non se viron, poderán ir
ao proximo Pleno.

6º.-  ROGOS E PREGUNTAS.- O Sr, Yañez Fernandez, di que quere volver a incidir en que
agora que veñen os tempos de choivas, que se proceda a limpeza do Rio Cadavo chegando
xa á Aguilar porque entenden que os marxes estan bastantes limpos pero que no cauce en si
ao mellor seria necesario meter unha pala en profundidade porque a balsa que hai á saida da
zona que está canalizada, xa fai un ano que se limpou e pode ser un problema este inverno.

A Sra Blanco Pico, di que dende o partido popular querian interesarse polo tema do punto
limpo, en canto á parcela que se iba a solicitar no Poligono Vilar do Colo, porque en diferentes
ocasións  xa  se  dixo  que  non  habia  parcelas,  que  estaban  todas  vendidas;  que  a  sua
preocupación é si están xa todas vendida, entón a súa preocupación e si están todas vendidas
como se vai a facer a acometida dunha parcela que non existe. Por outra parte tamén queria
que lles informaran sobre a denegación da visita por parte do Director da SEPES, que se lle
pedira  e  parece  se que  non está  disposto  a  recibirnos.  En terceiro  lugar,  o  problema da
Comisión da Radio, que leva máis dun ano sen convocarse e que por tratarse dunha comision
de seguemento debería convocarse mais a menudo; que queria saber o motivo de porque non
se convoca.

O Sr. Alcalde, di que en canto ao tema do punto limpo hai unhas parcelas posibles; falouse
entre os Concellos de Fene e de Cabanas e están pendentes en Madrid do responsable desta
area para ver si aos entregan gratuitamente ao concello; e estan pendentes de eso. En canto
ao tema da reunión co Director da SEPES, o que no escrito é que remite a varios directores da
zona, pero a causa da denegación non o dí, haberia que preguntarlle a el, non a el.

O Sr. Gonzalez Vizoso, di que ainda hai uns temas que están por resolver, a pesar de que
todos os temas son importantes e urxentes, peroe stán pendentes de recibir  un orzamento
novo  sobre  a  adqueisición  de  terreos  novos  polo  SEPES,  en  Centieiras;  un  orzamento
actualizado como proposta para a adquisición desos terreos; e vaise ir a Madrid para intentear
reabrir ou desbloquear esa situación que parece que hai un malentendido. A súa intención, e
na practica, están pendentes de reabrir ese caso.

O Sr. Gonzalez Tome, concelleiro do BNG, di que efectivamente fai oito meses que non se
convoca esa comisión, en realidade é  Padroado, non comisión informativa e se convocará no
seu momento cando haxa puntos para facela.

A Sra.  Blanco Pico,  di  que nun lugar  onde hai  un persoal,  onde  hai  un funcionamento  e
recentemente asinóuse un convenio con EMUGA, polo menos unha reunión de información ou
seguimento. 

O Sr.  Gonzalez Tome, di  que de feito foi  aprobado polo Padroado da Radio por todos os
grupos que están representados en dito Padroado; eso xa foi na ultima reunión que houbo no
verán; pero se a nivel do PP queren información tamen se lles da por eso non hai problema.
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A Sra. Blanco Pico, sobre todo en relación á xestion da nova empresa de publicidade, porque
antes  era  comercial  e  agora  hai  unha  empresa  que  a  xestion,  nin  xe  quera  saben  si  o
funcionamento desa empresa é favorable ou non; como levan a programación, o persoal, os
horarios  con  este  nova  empresa;  que  hai  un  problema  de  persoal  porque  remataron  os
contratos fai uns meses e houbo que renovalos. Por todo esto piden dende o partido popular
que se convoque o antes posible.

O Sr. Sanchez Martinez, di que a primeira pregunta que queria facer era a da Radio, pero xa
está contestada. A segunda cousa, é por un tema que xa se falóu en outras ocasións, que e
polo aparcadoiro que se fixo en San Valentín, na linea continua que acordaran que se iba a
quitar e sigue igual.

O Sr. Permuy  Martinez, di que tratabase de mirar coa Policia Local de facer un informe porque
non se pode saír do aparcadoiro sen cruzar a raia continua; é verdade e xa está preparado
todo para resolver ese problema.

O Sr. Sanchez Martinez, quere tamen preguntarlle ao sr. Pico Sanmartin, sobre a información
que lles deron o outro día sobre a recuperación do Camiño de Marraxón ata a central  da
fervenza; queria saber si xa estaba pedido ao PRODER e concedido ou había que solicitalo.

A Sra. Martinez Gonzalez, concelleira do BNG, di qeu xa está solicitado pero aínda non está
concedido.

O Sr. Pico Sanmartin, di que en contestación á pregunta que fixo o portavoz do PSOE sobre a
limpeza do Rio Cadavo, o Concello non pode limpar o Río baixo ningu concepto, que eso ten
que facelo Medio Ambente, e de feito teñend ende o 17 de novembro unha reunión solicitada e
ainda de momento non se concedeu.  Non é un tema que esté parado porque eles queiran,
está parado porque supón que terán traballo pero de momento non está confirmada, e ali iba
incluida a  limpeza do Rio; o concello desbrozouno polos laterais, pero o concello non pode
limpar o cauce polo menos sen o permiso de Medio Ambiente, pero teñen que limpalo eles.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás
dezanove horas e cincuenta e cinco minutos do día ao comezo sinalado, de todo
o que eu, como secretaria, DOU FE.

O presidente, A secretaria,
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