
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 13 DE
XANEIRO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:11
horas do día 13 de xaneiro de 2011, baixo a Presidencia do sr. alcalde-presidente don Iván
Puentes  Rivera,  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:

Don José Antonio López Rodríguez, don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, dona María del
Carmen Silvar Canosa, dona Amalia García Balado, don Juan Manuel Lourido González, dona
Rocío Rey Sampayo, dona Rita María Couto Seijido, dona Inés Roca Requeijo, don Manuel
Vicente  Pico  Sanmartín,  don  Edgar  Antonio  Vigo  López,  don  Manuel  Polo  Gundín,  don
Gumersindo Pedro Galego Feal  (incorpórase sendo as 18:21),  dona Rocío Aurora  Bértoa
Puente,  don  Juan José  Franco Casal,  dona María  del  Pilar  Fornos  Corral  e  don  Manuel
Sánchez Martínez.

Secretaria accidental:

Dona Sonia Corral Corral.

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
procédese ao estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

ORDE DO DÍA:

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria e urxente celebrada en data 23
de setembro de 2010.

A  continuación  intervén  o  sr.  alcalde  que  dá  conta  do  erro  material  que  presenta  a
convocatoria en canto a omisión do título deste punto da orde do día, referida á aprobación da
acta da sesión ordinaria  en data 2  de setembro de 2010,  acta  que se remitiu  xunto  coa
convocatoria  a todos os membros da Corporación.

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
pola Presidencia pregúntase se existe algunha obxección ou observación ás actas das sesións
celebradas nas datas 2 de setembro e 23 de setembro de 2010, previamente remitida coa
convocatoria, e non formulándose ningunha, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a
súa aprobación, sendo aprobada por unanimidade. 

Á vista do resultado da votación decláranse aprobadas as actas das sesións realizadas
en data 2 de setembro de 2010 e en data 23 de setembro de 2010.

2º.- Moción do grupo político municipal do BNG contra os recortes sociais nos orzamentos da
Xunta de Galiza de 2011.
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O sr. alcalde indica que a moción está ditaminada favorablemente pola Comisión informativa e
dálle a palabra o voceiro do grupo municipal BNG don Manuel Polo Gundín.

Manuel Polo Gundín toma a palabra para dar conta da moción:

“MOCIÓN CONTRA OS RECORTES SOCIAIS NOS ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALIZA
DE 2011

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os  orzamentos  elaborados  pola  Xunta  de  Galiza  para  2011  recortan  drasticamente  os
recursos destinados as políticas sociais e, nomeadamente, as transferencias que en materia
social realiza a administración galega aos concellos.

Xusto cando, por efecto da crise económica, maior é a necesidade de recursos e prestacións
sociais para atender as persoas que con máis dureza están a sufrir as súas consecuencias, o
PP na Xunta  de Galiza,  por  medio  dos orzamentos,  vén  conxelar  para  2011 as  partidas
dedicadas a estas persoas, como son as prestacións sociais de carácter periódico destinadas
a  garantir  recursos  económicos  de  subsistencia  a  quen  careza  deles,  como a  renda  de
integración  social  de  Galiza  (RISGA);  as  Axudas  de  Emerxencia  Social;  o  Servizo  de
Asistencia no Fogar e as destinadas ao financiamento dos Plan Concertado e de Servizos
Sociais Comunitarios.

Ademais o goberno do PP na Xunta, reduce até deixar en 1,7 millóns de euros a transferencia
ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que este ano dispoñía de 4,1
millóns,  eliminando  así  preto  de  2,5  millóns  de  euros  o  que  afecta  fundamentalmente  a
centros de día e outros equipamentos sociais.

Afectan estes graves recortes sociais tamén aos fondos destinados para o desenvolvemento
do  segundo  Plan  Galego  de  Inclusión  Social.  Só  dedica  150.000  euros  para  atender  as
persoas  sen  fogar  e  deixa  en  pouco  máis  de  400.000  euros  os  fondos  destinados  aos
concellos para o Plan de Atención a Comunidade Xitana.

Resulta tamén grave o feito de eliminar os fondos destinados aos concellos para programas
de apoio as familias, onde desaparecen preto de 1,2 millóns de euros e tamén se eliminan os
fondos destinados aos equipos de inclusión social das cidades de Galiza e o Consorcio das
Mariñas, onde desaparecen, así mesmo, preto de 1,2 millóns de euros.

A Xunta  de Galiza e  o Parlamento  galego deben resolver  que os  orzamentos  para  2011
aseguren os  recursos  necesarios  para  que os  concellos  sigan ofrecendo á  sociedade os
servizos e prestacións sociais que esta demanda, especialmente diante da crise económica e
social que atravesamos, e en concreto:

• Incrementar nunha porcentaxe mínima do 50% as partidas destinadas as rendas de
integración  social  (RISGA),  as  axudas  de  emerxencia  social   e  ao  Servizo  de
Asistencia no Fogar.

• Dedicar,  como  mínimo,  ao  Plan  Concertado  e  ao  Programa  de  Servizos  Sociais
Comunitarios,  as  cantidades  consignadas nos  orzamentos  de  2009 (20  millóns  de
euros e 10 millóns de euros, respectivamente).

• Dedicar unha partida mínima de 5 millóns de euros ao desenvolvemento do segundo
Plan  Galego  de  Inserción  Social  a  través  das  oficinas  de  I+B,  dependentes  do
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

• Dedicar, como mínimo, 1 millón de euros á execución do Plan Especial de Atención a
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Comunidade Xitana.
• Dedicar un partida mínima de 500.000 euros ao Programa de Atención a Persoas sen

Fogar.
• Restabelecer  e  incrementar  nunha porcentaxe  como mínimo do  20%,  respecto  ao

consignado nos orzamentos de 2010, os fondos destinados aos concellos para apoio
as familias e aos convenios para os equipos de inclusión social das sete cidades e do
Consorcio das Mariñas.

E, finalmente, os concellos galegos deben, consecuentemente, comprometerse a manter e
respectar sen recorte algún, de cara aos orzamentos de 2011, os investimentos en servizos
sociais previstos nos orzamentos de 2009 ou 2010, segundo o último orzamento aprobado.  

Polo o exposto,  o  grupo municipal  do BNG solicita  do Pleno da Corporación municipal  a
adopción do seguinte

ACORDO
• Instar á Xunta de Galiza e ao Parlamento galego a que, os orzamentos para 2011,

aseguren os recursos necesarios para que os concellos poidan ofrecer á sociedade os
servizos e prestacións sociais que esta demanda e necesita, especialmente diante da
crise económica e social que atravesamos. Concretamente, os recursos destinados ás
rendas de integración social, axudas de emerxencia social, servizo de axuda no fogar,
plan concertado e programa de servizos sociais; desenvolvemento do plan galego de
inserción social, atención a comunidade xitana, a persoas sen fogar, apoio as familias
e aos equipos de inclusión social.

• Instar ao goberno local a que manteña e respecte sen recorte algún os investimentos
en servizos sociais previstos no último orzamento aprobado. “

De seguido continúa dicindo o voceiro do grupo municipal BNG, que a moción está ditaminada
na correspondente Comisión, e  que é clarísima que a aprobación dos orzamentos evidencia
que estes datos que o BNG aporta son así e que se reducen estas partidas e que polo menos
o  Pleno  de  Fene  se  manifeste  en  defender  que  o  Concello  ten  que  ter  esa  capacidade
económica,  mantela  e  incluso  mellorala  e  o  propio  orzamento  da  Xunta  o  mesmo,  para
atender a xente con menos recursos. 

A continuación pide o uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora
Bértoa Puente quen, unha vez concedido, manifesta que se ben o voto do PP na  Comisión foi
en contra, pero poden chegar se hai un consenso cunha serie de emendas poderían chegar a
un acordo.

A continuación toma a palabra o alcalde para dicirlle a concelleira do grupo municipal do PP,
que formule as emendas.

De seguido a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, fai uso da
palabra para dar lectura da emenda presentada, que transcrita literalmente di:

“RESPOSTA Á MOCIÓN DO BNG SOBRE RECORTES SOCIAIS NOS ORZAMENTOS DA
XUNTA PARA 2011

SENTIDO DO VOTO: EN CONTRA. Salvo que acepten unha emenda transaccional neste
sentido: “O concello de ...............:

• Insta á Xunta de Galicia a que continue preservando as prestacións e servizos sociais
básicos  para  a  cidadanía;  e  entre  eles  que  manteña  o  seu  investimento  no  Plan
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Concertado  e  que  incremente  as  dotacións  destinadas  á  RISGA  e  ás  axudas
Emerxencia Social.

• Insta ao Goberno do Estado a que rectifique nas súas políticas antisociais recollidas
nos Orzamentos Xerais do Estado de 2011, e en particular para o caso de Galicia que
incremente as súas aportacións ao Plan Concertado e a que financie na porcentaxe
legal do 50% as súas obrigas derivadas da Lei de Dependencia.

ARGUMENTARIO

1. Os Orzamentos da Xunta

Os Orzamentos da Xunta para o ano 2011 sufriron un recorte de financiamento superior aos
1.177 millóns €, debido fundamentalmente a decisións do goberno socialista, como son:

• a imposición dun novo límite para o endebedamento
• a redución de fondos finalistas do Estado 
• a diminución das entregas a conta do modelo de financiamento 
•  a devolución das liquidacións negativas do ano 2008.

Polo tanto, os orzamentos da Xunta redúcense un 10,8% (1.177 M€ menos), sen embargo
para o goberno do PP o gasto  social  é  unha prioriade.  Pois,  con estes Orzamentos é a
primeira  vez  en  que  as  partidas  destinadas  a  gasto  social  supoñen  o  75% do  total  dos
orzamentos.

En conclusión,  os orzamentos da Xunta son realistas e austeros,  ademais de garantir  as
prestacións sociais durante esta situación de crise á que nos conduciu un goberno socialista. 

2. A política social de Zapatero

O  Goberno  do  Sr.  Zapatero  é  un  claro  exemplo  dun  goberno  antisocial.  

En época de crise os recortes do Goberno Central  afectan,  sobre todo,  ás persoas máis
desfavorecidos (parados, persoas de rendas mínimas, pensionistas, dependentes...): 

- Elimina os 426 €/mes aos parados de longa duración, polo que máis de 9.000 galegos vense
privados destes subsidio.
- Conxela as pensións, mentres que o Goberno de Feijóo aumenta nun 3% as pensións non
contributivas.
- A redución que aplica o Estado para o 2011 da Lei da dependencia é dun 17%, mentres que
o Goberno de Feijóo auméntaa nun 3%. 
- O Estado achega o 25% á Lei de dependencia mentres que Galicia ten que facerse cargo do
75%. 
- O Goberno Central reduce para o ano 2011 un 12% a achega que fai aos concellos a través
do Plan Concertado, mentres que a Xunta de Galicia mantén o investimento.
- O Estado elimina o cheque bebé (2.500 €). 

3. RISGA

Mentras que o PSOE conxela as pensións, a Xunta de Galicia destinará máis de 25 millóns de
Euros á Renda de Inserción Social (RiSGA) e a Axudas de Emerxencia Social. Con respecto
ao ano pasado incrementáse a súa cuantía en 600.000 €, un 3%.

4. Plan Concertado
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As aportacións máis elevadas da Xunta de Galicia ao Plan Concertado producíronse nestes
dous últimos anos de goberno do PP na Xunta de Galicia.

Se comparamos a aportación da Xunta bipartita  en 2007 coa da actual  Xunta en 2010 o
incremento é superior ao 50% (máis de 5 millóns de euros).

DATOS GLOBAIS DO PLAN CONCERTADO (P.B.S.S.)
ANO GALICIA ESTADO GALICIA+ESTADO
1997 5.950.152,23 5.873.203,20 11.823.355,43
1998 6.287.074,30 6.121.442,99 12.408.517,29
1999 7.184.761,75 6.473.797,08 13.658.558,83
2000 7.308.236,17 7.076.316,35 14.384.552,52
2001 7.514.619,30 7.446.710,22 14.961.329,52
2002 7.912.940,97 7.595.643,82 15.508.584,79
2003 8.468.018,78 7.595.643,82 16.063.662,60
2004 10.618.764,85 7.595.643,82 18.214.408,67
2005 11.762.152,06 7.595.643,82 19.357.795,88
2006 13.091.772,17 7.595.643,82 20.687.415,99
2007 9.946.383,03 7.937.745,91 17.884.128,94
2008 12.239.941,03 7.937.745,91 20.177.686,94
2009 14.480.711,13 8.028.227,61 22.508.938,74
2010 15.028.228,13 8.028.227,61 23.056.455,74

Este incremento superior ao 50% contrasta co mínimo aumento das aportación estatal: só do
1,13%.

Agora neste ano 2011, a redución no Plan Concertado faise só sobre os gastos de persoal,
aplicando unha porcentaxe menor que a do 5% de redución media que sofren os salarios dos
empregados públicos, polo que os investimentos da Xunta de Galicia no Plan Concertado
mantéñense en comparación co ano anterior. Sen embargo, a redución que experimenta a
aportación estatal é do 12%. 

Por outra parte, no relativo ao programa de apoio ás famílias non hai unha desaparición de
1,2 Millóns de Euros. A partida de educadores familiares xa está incluída dende o ano 2009 no
Plan Concertado.

5. Plan de Desenvolvemento Xitano

Este  Plan  é  cofinanciado  entre  a  Xunta  e  o  Ministerio,  sen  embargo  mentres  a  Xunta
incrementou con fondos propios o súa aportación, fundamentalmente nos dous últimos anos,
o Estado minorou dun xeito substancial as súas aportacións. 

Así por exemplo mentres que no ano 2004 (goberno PP en Madrid) a aportación do Ministerio
era  lixeiramente  superior  á  aportación  da  Xunta;  no  ano  2010  a  aportación  do  goberno
socialista foi só unha décima parte da aportación do goberno de Feijóo.

ANO APORTACIÓN
MINISTERIO

APORTACIÓN
COMUNIDADE
AUTÓNOMA

2001 210.354,23 166.582,52 
2002 214.561,20 166.583,00 
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2003 214.561,20 166.583,00 
2004 213.488,39 166.583,00 
2005 213.488,39 166.583,00 
2006 213.488,39 166.583,00 
2007 213.488,39 320.233,61 
2008 213.488,39 512.035,12 
2009 74.188,39 775.811,61 
2010 74.188,39 725.811,61 
”
De seguido intervén o sr. alcalde para darlle a palabra o voceiro do grupo municipal do BNG,
Manuel Polo Gundín, para dicir se acepta ou non as emendas.

Unha vez concedido o uso da palabra, o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín,  manifesta que aceptan as emendas porque aínda que sexa unha rebaixa da súa
proposta, xa eles mesmos ían plantexar hoxe, por urxente, unha emenda rebaixando isto, e
que van a plantexar no apartado de mocións urxentes, unha moción na que entre outras
cousas, ían pedir que se incremente a partida de RISGA  por unha cuestión evidente, que é
que hai un problema de incremento da pobreza esaxerado e conclúe dicindo que o grupo
municipal do BNG acepta as dúas emendas .

Intervén o sr. alcalde para dar paso o debate da moción emendada, ademais aclara que en
nome do partido socialista, se se lle permite emendar sobre a marcha, manifesta, que con
respecto ao primeiro punto están totalmente de acordo,  e no segundo se se lle pode dar unha
redacción mais obxectiva e menos político-partidista, non terían problema en votar a favor da
emenda e da moción, remata aclarando que sería unha segunda emenda que emendaría a do
PP, e solicita que se repita a redacción do segundo punto.

Intervén concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente, para volver a
darlle lectura o 2º punto da emenda.

De seguido, intervén o sr. alcalde para manifestar que a súa proposta de emenda quedaría
redactada nos seguintes termos:

“ Insta ao Goberno do Estado que incremente...

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG,  Manuel Polo Gundín,
dicindo que como propoñedor da moción, que foi ditaminada en Comisión e aclara que debe
ser das poucas veces que se fai ese traballo antes e que non teñen ningún problema en
redactar  unha moción conxunta e manifesta que foi  unha pena que non se redactara en
Comisión, deixándoo como reflexión.

Continúa dicindo que no seu acordo non se fai unha definición así como na exposición de
motivos si se definen as políticas orzamentarias neste caso da Xunta como antisociais é dicir,
que se recortan prestacións, pero que non o expresaron así na definición, pero que a eles lles
valdría, pero no acordo pode ser mais produtivo para acadar consenso que se se retire esa
expresión. Por parte do BNG di que aceptan.

Sendo as 18:21 h, incorpórase o concelleiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro
Galego Feal.

Intervén o alcalde para darlle paso a votación da moción con esas dúas emendas e lle da uso
da palabra ao voceiro do grupo mixto, Manuel Sánchez Martínez quen, unha vez concedido di
que coincide totalmente coa proposta do BNG, tanto en contido como en todo o que se refire e
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continúa dicindo que vai facer unha serie de matizacións en relación os temas que hai, para
cando se fala dos recortes son tanto a nivel de Galicia como a nivel do Estado e que non lle
debe sorprender a ninguén, as políticas antisociais tanto do PP como o PSOE e o quen non o
queira ver será problema del.

Continúa dicindo que no se refire as pensións búscase obrigar aos traballadores a contratar
Fondos de Pensión privados e terminar coas actuais pensións públicas, isto é o que perseguiu
Aznar  e o goberno do PP e o que está perseguindo Zapatero e a executiva do PSOE, engade
que isto é difícil de tragar como todo o mundo sabe, hai que buscar algunha forma de obrigar
os traballadores a que contraten fondos de pensións privados e a única forma que hai  é
terminando coa Seguridade Social, os plans de pensións privados di que todo o  mundo os
coñece e que son un desastre alí onde existiren e cita como exemplo os casos de Estados
Unidos e Chile.

Fala do caso de España dicindo que onde levaron os plans de pensións non é que puideran
producir beneficios e que produciron ganancias, e todo isto polos motivos que son de sobra
coñecidos  e  cita  as  comisións  escandalosas  dos  bancos,  e  as  garantías  non  se  ofrecen
ningunhas,  e  vendo  a  crise  actual  como  para  meter  os  cartos  e  deixalos  en  mans  dos
banqueiros  e remata dicindo que pouco mais se pode dicir.

Continúa centrándose na situación actual para dicir que é estable e que ofrece garantías o
actual plan de sistema da Seguridade Social, porque que coa crise que levamos tanto no ano
2009 como no ano 2010 aínda está producindo miles de millóns de beneficios a pesar do
desemprego, engade que en canto as pensións a única reforma que se necesita é modificala
pero  para  mellorar  as  pensións  mais  baixas,  fala  dunha  serie  de  economistas,  os  cen
famosos, os que chama vendidos ou bandidos ou o mellor as dúas cousas á vez, ao servizo
da banca e cunhas predicións, que se estes individuos tiveran que responder ante alguén, ou
por exemplo  foran médicos habería que inhabilitalos para toda a vida, levan dende 1990
dicindo que a Seguridade Social ía entrar en crise e xa non ían a pagar, chega 1990 e non se
produce, no 95 e 98 igual, chega e non se produce, chega o 2000 e a mesma historia, ía
entrar en crise no 2004 2005 e 2010 e aínda seguen con beneficios, producindo superávit,
agora veñen con que dentro de 20 ou 30 anos vai ser insostible, di que facer previsión a vinte
ou trinta anos non o cree nin San Pedro, o único que se están basando é nun dogma de fe
sen estudios de ninguna clase e teñen a cara de desacreditar a economistas que fan estudios
serios, que dan números e menciona a nivel de España a Torres López, Vincenc Navarro... e
toda unha serie de señores que coa situación que hai demostran con números que co actual
sistema dentro de vinte ou trinta anos non é que non se poidan pagar as pensións senón que
haberá  moitísimo  mais  diñeiro  do  que  hai  neste  momento,  para  pagar  o  resto  dos
traballadores e a situación que presentan aquí cando falan de que se vai a ter que adicar as
pensións un 14% dos números que estes individuos votan, isto xa o está utilizando neste
momento Italia, anda por ese número e Italia non vai a crise e cando se chegue a aquelo pois
hai bastante mais para isto, califica de desfachatez e desvergonza xa que chega a tal extremo
que non teñen en conta cando se calculan estas pensións, a produtividade e di o  ridículo que
faría calquera cidadán ou profesional de calquera rama, que houbera dito que hoxe, neste
momento en España os traballadores que se dedican á agricultura a producir alimentos ,son
25 ou 30 veces menos que fai 50 anos e que algún lumbreras, houberan dito que en España
iamos morrer todos de fame, que casualidade que a produtividade sendo hoxe un 25 veces
menos, producen alimentos de sobra e isto é o que pasa coas pensións, e por aí, hai que
entrar, hai que ver o que é a produtividade, hai bastantes tratados que sería interesante que
se leran, este sería o ridículo mais espantoso que se podería facer e ademais hai outra cousa
mais, que tampouco se di, que é que dos 27 países da Unión Europea hai 22 que ademais
das cotizacións que fan os empresarios e traballadores para as pensións hai unha parte de
impostos que se dedican a eles, pero isto non o din eses lumbreras, hai  5 e un é España, que
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non adica nada, e o problema este, é un problema que é político e o pobo español mais do
90%  está  por  defender  as  pensións,  o  problema  é  que  no  Parlamento  non  hai  quen
represente, porque hai unha banda de okupas, sinvergüenzas, e pide que non se lle tome
como unha ofensa porque neste momento están representando ao PSOE e o PP, pero que é
unha vergonza o que teñen ahí, do PP, PNV, CIU, de Rosa Díez, que están ao servizo dos
bancos e gobernando en contra  dos traballadores,  di  que hai  cousas que un se ten que
calentar e que elevar a idade de xubilación os 67 anos, di que é un crime e rirse de todo o
mundo, 4,5 millóns de desempregados, por cada ano que se aumente a idade de xubilación
non  entran  a  taballar  400.000  traballadores,  isto  é  un  crime  para  os  traballadores  e
traballadoras que están nos traballos mais penosos, porque cando se di que a idade de vida
aumentou, di que non aumentou para todos igual, non vive o mesmo un xuíz, un catedrático
ou un directivo ou un político destes que por desgracia están sentados no Parlamento, que o
peón  albañil,  que  está  traballando  nos  andamios,  o  señor  que  está  nunha  estrada,  o
mariñeiro... e dicir que o que se está a facer con isto é elevar dous anos mais para que o tío
que cobra menos pague a pensión ao outro. Continúa co tema de aumentar o cálculo da
pensión de 15 a 20 anos, ademais de ser un crime, un robo de reducir a cuantía, da pensión
de xubilación dun 10 a un 20% aquí non se di que son as pensións mais baixas de Europa e
coa actual situación non é que non vaia a haber problemas se iso se chegara a producir, se
non que ían sobrar cartos, fala de que se lle pidan 25 anos de cotización os traballadores e
pregunta quen pode explicar a situación que se están encontrando os chavales que traballan
3 meses e van 8 meses ao paro, a ver quen vai traballar 20 ou 25 anos, e aínda hai que
escoitar a desvergonza do impresentable Ministro de dicir que os que coticen 41 anos ou mais
van a poder xubilarse aos 65 anos, engade que os chavales van ter que empezar a traballar
os 5 ou 6 anos, continúa facendo referencia á retirada dos 426€, 600.000 persoas que era o
único que tiñan, califícao de crime ou de xenocidio, matizando que son 600.000 persoas que
non tiñan un ingreso e fai hincapé en sumar o que esas persoas representan e engade que
para estas familias non hai cartos pero si para gastar en guerras, bancos, para o crime de
Afganistán, para ir a aumentar a producción de droga remata dicindo que son motivos mais
que suficientes.

Intervén o sr. alcalde para manifestar a postura do grupo municipal PSOE dicindo que van
votar  a  favor  desta  moción  emendada  e  que  xa  votaran  a  favor  tamén  na  Comisión
Informativa, e fai unha síntese de todo o dito, engadindo que coinciden substancialmente en
que obviamente en momentos de crise e de recortes económicos como os que vivimos no
momento actual, desde logo que non pode ser que quen se resintan sexan a parte social do
orzamento, as axudas que están pensadas para os mais desfavorecidos da sociedade e as
persoas que menos recursos teñen, polo tanto en épocas de crise xa non é que houbese que
manter  o  gasto  se  non que  en  política  social  o  desexable  sería  incluso  incrementalo  na
medida  do posible, xa que obviamente hai mais persoas con mais necesidades de axuda por
parte dos poderes estatais e continúa dicindo que creen nesa intervención do Estado para
favorecer e para darlle igualdade de oportunidades ao conxunto de cidadáns e reitera que van
votar a favor e concreta que pola parte que respecta o Concello de Fene como xa tamén o
ano  pasado  se  fixo  no  apartado  social,  nestes  orzamentos  manifesta  a  intención  e  o
compromiso  deste  goberno  é  de  non  reducir  custes  e  manter  o  nivel  orzamentario  dun
exercicio normal.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora
Bértoa Puente quen, unha vez concedido, manifesta que quere facer dous apuntes que no
momento de introducir as emendas non fixeron en relación a algún apartado do BNG á hora de
expoñer  a  fundamentación  desta  moción,  para  aclararlle  que  confunde  dous  conceptos,
engadindo que é certo que os orzamentos da Xunta reducíronse para o ano 2011, pero non no
tocante ao aspecto social, si é certo que hai que levar desgraciadamente a esta situación que
están sufrindo moitas familias en Galicia e en toda España e as partidas destinadas as Risgas
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pero non e verdade que o goberno da Xunta reducise, senón todo o contrario, incrementou un
3% e como iso outras cousas mais que non van entrar nelas, xa que o sr.Manuel Sánchez
ocupou o tempo,  pero  si  recorda  o  da Lei  de dependencia  que é  unha emenda que van
introducir nesta moción e a ver se é certo que por fin o goberno de Zapatero que foi o que
aprobou esta Lei no ano 2006 finais contribúe o 50% de financiamento que lle corresponde.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG,  Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido, manifesta que non vai facer un debate dos orzamentos da
Xunta  e  aclara  que  o  BNG do  que  falaba  era  dunha  redución  evidente  en  determinadas
partidas,  continúa dicindo  que non é  economista  do grupo parlamentario  pero  que algúns
números están aí e se poden comparar na páxina web da Consellería, que é a primeira vez na
historia que un orzamento autonómico é inferior ao dos anos anteriores, iso é real, tamén é
certo que as situacións de desigualdade e as necesidades de investimento en políticas sociais
para este ano 2011 vai ser maior que nunca na historia, por todas as razóns que se teñen
falado  aquí,  entón  é  evidente  que  se  fai  necesario  ese  incremento  de  partidas  e  agarda
ademais que o Concello de Fene, collendo as palabras do señor alcalde, manteña e  en todo
caso ademais, complemente e mellore de cara o 2011 orzamentos como se indica na propia
moción en materia social. Dito todo iso, continúa dicindo que como impulsores da moción o
que desexan ademais de ser un acordo deste Pleno, porque no BNG o teñen clarísimo, que
tanto o PP, como o PSOE se comprometan realmente a transmitir esta mesma sensibilidade as
distintas  esferas  das  súas  organizacións  políticas,  porque  di,  que  sinceramente  ten  que
coincidir  co  portavoz de IU,  que por  enriba vennos bastante  lonxe e  roga aproveitando a
moción, que elixan a xente e non aos bancos.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo mixto, Manuel Sánchez Martínez
quen, unha vez concedido, manifesta que non lle debe sorprender a ninguén, que estamos
acostumados a que o PP e o PSOE cando gobernan sexan o país que mais lexisla de Europa
e que se houbera unha Olimpiada non habería dúbida que terían todas as medallas, lexislar si
pero di que non se cumpre nada, continua falando da Lei de dependencia e que agora se pide
o 50% que cumpran os gobernos centrais e lle gustaría que lle dixeran de onde pensan sacar
os cartos tanto o goberno central como o outro e pregunta se terán a valentía de poñer un
imposto aos bancos e de retirar eses miles de millóns que están gastando nas guerras ou de
reducir os cen mil millóns que costa a Igrexa Católica, e continúa preguntando se a Xunta de
Galicia atreverase a subir algún imposto dos moitos que están a  quitar, remata dicindo que
cree que sobran todas as cousas e que se deixen de dicir tonterías e cando fagan unha Lei
que non se rían de nos.

Intervén  o  sr.  alcalde  para  manifestar  que  tampouco  pretende  facer  un  debate  sobre  os
orzamentos da Comunidade Autónoma nin os orzamentos xerais do Estado, continua dicindo
que lle encanta escoitar o PP, porque agora que gobernan eles en Galicia, os Concellos non
reciben cartos da Lei de Dependencia da Xunta de Galicia que é a que os ten que dar, porque
o Estado malo non lles da cartos á Xunta de Galicia, en cambio cando gobernaban en Galicia
o  PSOE  e  o  BNG  e  Anxo  Quintana  era  o  vicepresidente  responsable  das  políticas  de
igualdade, a culpa era toda de Quintana e de Touriño, non do goberno central, porque era
mellor disparar os que están mais cerca que así a xente o ve un pouco mais, remata dicindo
que o  argumento  cada un o fai  e  o  adapta  o momento que quere e que eles  neso son
especialistas. Continúa a súa intervención en relación á política social dicindo que si se poden
suprimir  os  catrocentos  vinte  e  pico  euros  do  Goberno  de  España  pero  para  suprimilos
primeiro houbo que aprobalos  e poñelos en marcha e tomar unha medida como esa que
tomou o goberno socialista.

A Lei  de Dependencia para poder  falar  dela  neste Pleno,  primeiro houbo que aprobala e
aprobouna o goberno de Zapatero, a renda básica de emancipación para aluguer da xente
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mais nova tamén a houbo que aprobar primeiro, o incremento de bolsas ao estudio tamén as
houbo que aprobar, as subidas da pensións do vinte e pico por cento tamén as fixo o goberno
de Zapatero aínda que agora as conxele, pero están subidas un vinte e pico por cento nos
últimos 6 ou 7 anos e o salario mínimo interprofesional que hoxe está mais preto dos 600€
estaba en trescentos e pico euros cando gobernaba o PP,  polo que pregunta se lles van a dar
leccións de política social, engade que outra cousa é que un pode ter un criterio sobre unha
decisión puntual que se adopte nun momento coma este, e que hai mocións mais adiante
para debater, pero facer crer que a política social que fai o PP e a política social que fai o
PSOE é a mesma, que o crea quen o crea, pero que os datos cantan, que digan que os
orzamentos  da  Comunidade  Autónoma  son  uns  orzamentos  supersociais  cando  estamos
falando duns orzamentos que non fan novas galescolas,  nin centros de día nin locais de
ensaio novo, suprimen o noite bus, suprimen comedores escolares e continúa dicindo que
igual a política social para o PP e a Xunta de Galicia é outra, remata dicindo que co contido da
moción como está que está moi ben e que estaban todos de acordo e se se queren facer
debates políticos doutro nivel argumentos e tempo haberá, pero desde logo afortunadamente
aínda non son iguais uns que outros.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  á  votación  ordinaria  a  moción  emendada
proposta polo grupo municipal do BNG ó ditame da comisión informativa, sendo aprobada por
unanimidade.
 
Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1º.  Insta  á  Xunta  de  Galicia  a  que  continúe  preservando as  prestacións  e  servizos
sociais básicos para a cidadanía; e entre eles que manteña o seu investimento no Plan
Concertado  e  que  incremente  as  dotacións  destinadas  á  RISGA  e  ás  axudas
Emerxencia Social.

2º.  Insta  ao  Goberno  do  Estado  a  que  incremente  as  súas  aportacións  ao  Plan
Concertado e a que financie na porcentaxe legal do 50% as súas obrigas derivadas da
Lei de Dependencia.

3º.- Moción conxunta dos grupos políticos municipais do PSdeG PSOE, BNG, PP e EU-IU en
relación coa situación na que se atopa o estaleiro de Navantia Fene-Ferrol.

O sr. alcalde indica que a moción está ditaminada  favorablemente pola Comisión Informativa,
con dúas emendas que presentou o grupo municipal do BNG nesa  comisión e que, resposta
a  unha  demanda  de  dous   comités  de  empresa  Navantia  Fene  e  Ferrol  que  transcrito
literalmente di:

“ PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Fene, facendo súas as demandas dos Comités de Empresa de
Navantia Fene – Ferrol, esxixe:

O cumprimento e definición dos compromisos de Carga de traballo, recollidos nos acordos do
2004 para o conxunto de Navantia, integrando as partidas presupostarías necesarias nos
presupostos  Xerais  do  Estado  para  o  2011.  No  caso  de  Ferrol  a  2ª  Fragata  F-  100
recollida en ditos acordos.

A recuperación de Mercados,  aproveitando as actuais instalacións de Navantia,  na ría de
Ferrol, posibilitando acordos co Goberno central, Xunta de Galicia e Empresariado que
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desenrolen ó máximo as potencialidades deste Negocio.

Unha política estratéxica de saturación e aproveitamento das instalacións Fene-Ferrol  que
posibilite a posta en marcha de calquera proxecto de construción naval civil  ou militar
compaxinándose os distintos proxectos, especialmente os actuais.

Definición das Especializacións de produtos e mercados nas distintas zonas do Grupo; que no
caso de Ferrol- Fene serían as seguintes: Construción de buques militares de mediano e
gran porte, buques civís, Off-Shore, reparacións de buques militares e civís de todo tipo,
Turbinas e Enerxías Renovables.

Investimentos en I+D+I, en función do Proxecto Industrial final; tendo en conta as necesidades
dos Centros, Zonas e Áreas; fomentando a enxeñería propia, sendo capaces de elaborar
produtos propios que sexan competitivos no Mercado Internacional; apostando por novos
Produtos e Servizos.

Un novo Modelo de Industria Auxiliar sobre normas que regulen as materias referentes ás
Empresas, traballadores e relación entre a principal e as auxiliares. 

A incorporación dun número importante de mozo e mozas aos planteis da principal, formados
por e dentro da empresa Navantia.

Que nas actuacións comerciais  de Navantia  participen,  para a potenciación das mesmas,
personalidades da Armada e do Goberno. “

E  non  habendo  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  a  moción,  quedando
aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

A Corporación Municipal de Fene, facendo súas as demandas dos Comités de Empresa
de Navantia Fene – Ferrol, esxixe:

O cumprimento e  definición dos compromisos de Carga  de traballo,  recollidos nos
acordos  do  2004  para  o  conxunto  de  Navantia,  integrando  as  partidas
presupostarías necesarias nos presupostos Xerais do Estado para o 2011. No caso
de Ferrol a 2ª Fragata F- 100 recollida en ditos acordos.

A recuperación de Mercados, aproveitando as actuais instalacións de Navantia, na ría
de  Ferrol,  posibilitando  acordos  co  Goberno  central,  Xunta  de  Galicia  e
Empresariado que desenrolen ó máximo as potencialidades deste Negocio.

Unha política estratéxica de saturación e aproveitamento das instalacións Fene-Ferrol
que posibilite a posta en marcha de calquera proxecto de construción naval civil ou
militar compaxinándose os distintos proxectos, especialmente os actuais.

Definición das Especializacións de produtos e mercados nas distintas zonas do Grupo;
que no caso de Ferrol- Fene serían as seguintes: Construción de buques militares
de mediano e gran porte, buques civís, Off-Shore, reparacións de buques militares
e civís de todo tipo, Turbinas e Enerxías Renovables.

Investimentos  en  I+D+I,  en  función  do  Proxecto  Industrial  final;  tendo  en  conta  as
necesidades dos Centros, Zonas e Áreas; fomentando a enxeñería propia, sendo
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capaces  de  elaborar  produtos  propios  que  sexan  competitivos  no  Mercado
Internacional; apostando por novos Produtos e Servizos.

Un novo Modelo de Industria Auxiliar sobre normas que regulen as materias referentes
ás Empresas, traballadores e relación entre a principal e as auxiliares. 

A incorporación dun número importante de mozo e mozas aos planteis da principal,
formados por e dentro da empresa Navantia.

Que  nas  actuacións  comerciais  de  Navantia  participen,  para  a  potenciación  das
mesmas, personalidades da Armada e do Goberno. 

4º.- Moción do grupo municipal popular sobre o conflito do Sahara

Intervén o alcalde para darlle a palabra ao voceiro do  municipal do PP, Gumersindo Pedro
Galego  Feal,  para  expoñela  brevemente,  quen  manifesta  que  a  moción  ven  un  pouco  a
destempo pois estivo un pouco perdida polo Concello e que actuación do goberno respecto do
conflito xurdido no Sahara non lles pareceu adecuada e o mesmo tempo, incluso lembran a
estancia aquí neste Concello precisamente dos representantes do pobo Saharauí que levaron
moi boa impresión, pero lle parece que moi poucas novas, por desgraza.

De seguido da conta do ditame favorable da Comisión Informativa, que transcrito literalmente di:
 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE O CONFLITO DO SAHARA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O  pasado  día  15  de  novembro,  deputados  socialistas  no  Congreso,  liderados  pola
coordinadora do Intergrupo para o Sahara, repartiron na Cámara Baixa, unha declaración, que
supostamente asinaban 6 grupos políticos : PSOE, PP, CIU, PNV, IU e Grupo Mixto, na que se
condenaba enérxicamente, e por vez primeira a extremada violencia exercida contra o pobo
saharaui tanto no Campamento Dignidad coma en El Aaiún.

Paralelamente, a Ministra de Asuntos Exteriores, facía unhas declaraciones na que afirmaba
que  España  estivera  sempre  a  favor  da  autodeterminación  do  Sahara,  pero  resistíase  a
condenar a violencia exercida por Marruecos, alegando que ninguén o fixera.

Aínda que no comunicado do Intergrupo  para o Sahara constaban as siglas de 6 grupos
políticos,  a  realidade foi  que  se suscribíu  somente  polo  PSOE e o  PP,  e  o  que é  máis,
evidenciando  unha  auténtica  descoordinación  entre  o  grupo  parlamentario  do  PSOE e  o
Goberno,  dito  comunicado  foi  desautorizado  horas  máis  tarde  pola  dirección  do  grupo
parlamentario socialista. 

Na dirección do PSOE, se seguían instruccións para gardar silencio, e o seu Secretario Xeral,
a última hora do día, anunciaba que a Secretaría de Política Internacional, estaba a manter
unha reunión en Paris co  Frente Polisario, e tras ela se impulsaría unha posición conxunta
sobre o Conflito do Sahara de todos os partidos socialistas do Magreb.
Neste  desorde  de  cousas,  o  PP,  considera  que  o  Goberno  socialista  debe  condenar  a
vulneración dos dereitos humanos no Sahara, porque non hai ningún interés superior ao do
respeto pola vida humana. 
Cando gobernou o PP se conseguíu que a ONU dictara por unanimidade, unha resolución que
recoñecía coma oficial a posición de España sobre o Sahara e se instauró a  neutralidade
activa, consistente en incentivar permanentemente a ambas partes a avanzar na resolución
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do  conflito,  pero  o  goberno  socialista  de  agora,  mudou  de  xeito  irresponsable  a  postura
tradicional de España, ignorando a Resolución 1495 da ONU.
Co silencio de Zapatero, se traiciona ao pobo saharaui por negarlle a opinión para resolver a
súa situación, se traiciona á defensa universal dos dereitos humanos que debe facer España
e se traiciona a unha posible solución política e pacífica liderada pola ONU.

Por todo elo, o grupo municipal do Partido Popular no concello de Fene eleva ao pleno a
adopción dos seguintes 

ACORDOS

1º. Condenar e lamentar as mortes producidas no Campamento cercano a El Aaiún.

2  º. Manifestar  a  necesidade  de  que  o  goberno  central,  a  UE  e  a  ONU,  se  involucren
activamente na resolución pacífica deste conflito.

3º. Manifestar o respaldo ao dereito do pobo saharaui á autodeterminación que lle conceden
reiteradas resolucións da Asamblea Xeral e do Consello de Seguridade de Nacións Unidas,
que se exercerá por medio dun referendum libre, xusto, imparcial e baixo a tutela e dirección
de Nacións Unidas.

4º.  Darlle  traslado  do  presente  acordo  ao  Goberno  de  España,  a  través  da  súa
Vicepresidencia Primeira, a todos os Grupos Parlamentarios das Cortes Españolas e á Xunta
de Galicia.”

De seguido intervén o sr.  alcalde para darlle a palabra o voceiro do grupo  mixto,  Manuel
Sánchez Martínez, quen unha vez concedido, manifesta que, está totalmente de acordo pero
que o que teñen que pedir sempre, é coherencia cando votan a favor, indicando que claro que
van a votar a favor, pero que de pouco lles sirve votar a favor, se tanto de cando gobernou o
PP, como agora, cando está gobernando o PSOE, se seguen vendendo armas a Marrocos,
para matar aos saharauís, a verdade que pouco fan, se se seguen bloqueando tanto como o
goberno  español  ou  o  anterior,  como  este,  todas  as  resolucións  ou  polo  menos  non  se
esforzan en que se cumpran as resolucións  da ONU, engadindo que nada mais que ten que
dicir iso, que o que teña oídos...

Intervén o Sr. alcalde para darlle a palabra o voceiro do grupo municipal BNG, Manuel Polo
Gundín, quen unha vez concedido, manifesta, que van a apoiar evidentemente esta moción,
que creen na autodeterminación de todos os pobos do mundo, e evidentemente e máis aínda,
a situación histórica de abandono do pobo saharauí por parte do estado español, nos últimos
momentos do franquismo, foi o peor que se poido ter feito, naqueles momentos e é evidente
que  a  responsabilidade  é  en  certa  medida,  ou  en  grande  medida,  dos  partidos  políticos
estatais  é  inmensa  e  que  coincide  coa  intervención  de  esquerda  unida,  os  gobernos
socialistas e tamén os populares, pero ata o momento o partido socialista que é o que ostenta
a presidencia do goberno e a maioría nas Cortes, poderían ter feito moito máis, en promover
que a situación do Sahara, se normalice e sobre todo que alivie a persoas que teñen dereitos
e que deben ter dereito a vivir dignamente na súa terra, engadindo que coinciden totalmente
coa proposta.

Intervén o alcalde para manifestar que tal e como fixeron na Comisión Informativa van a votar
a favor da moción, entendendo que quen ten responsabilidades, de goberno no Estado, sexa
un partido político, sexa outro ten unha papeleta difícil co tema do Sahara sempre, porque
polo  medio  están  sempre  os  intereses  españois,  os  intereses  dende  o  punto  de  vista
migratorio e a colaboración ou non, dun estado ditatorial e dun estado para nada democrático
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en  contra do que queren vender, moitas veces como é o estado de Marrocos, que sI ten,
certa capacidade de coacción e de alterar ás necesarias relacións cordiais que deben existir,
entre dous estados veciños como son España e como é Marrocos, pero en todo caso quen
teña  a  responsabilidade  de  gobernar  o  Estado,  terá  que  facer  sempre  estes  difíciles
equilibrios,  pero  di  que  eles,  ideoloxicamente,  están  totalmente  solidarizados  coa  causa
Saharauí e que particularmente sempre veñen apoiando todo tipo de reivindicacións do pobo
saharauí,  da  asociación  cando lles  visita  tamén no Concello  de Fene e  do  propio  fronte
polisario e que é unha larga tradición no Concello, que este goberno ven mantendo e ven
colaborando, continúa dicindo que no do Sahara tampouco sen facer ningunha historia, o que
hai é unha ocupación evidente, por parte dun Estado como é Marrocos, aproveitándose da
debilidade dun estado como era o Estado español, cando Franco andaba debaténdose entre
morrer ou non e que  é unha ocupación en toda regra, por parte dun estado veciño, que hai
mil declaracións  da ONU, condenando a ocupación do Sahara e hai un propio programa da
ONU,  o  MINURSO,  para  descolonización  do  Sahara  e  para  facer  o  referendo  de
autodeterminación do pobo saharauí, que non se da feito por miles de intereses económicos e
internacionais de diversos estados, e que obviamente eles como fan habitualmente, neste tipo
de cuestións, teñen que remitirse a legalidade que  a ONU establece a nivel internacional, que
son  as  regras  do  xogo  que  teoricamente,  todos  nos  marcamos,  para  movernos  a  nivel
internacional e que polo tanto solidarizándose e respaldando totalmente a causa saharauí,
van votar a favor desta moción.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a moción do grupo municipal
popular sobre o conflito do Sahara , quedando aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1º. Condenar e lamentar as mortes producidas no Campamento cercano a El Aaiún.

2º. Manifestar a necesidade de que o goberno central,  a UE e a ONU, se involucren
activamente na resolución pacífica deste conflito.

3º.  Manifestar  o  respaldo ao dereito  do pobo saharauí  á  autodeterminación  que  lle
conceden reiteradas resolucións da Asemblea Xeral e do Consello de Seguridade de
Nacións Unidas, que se exercerá por medio dun referendum libre, xusto, imparcial e
baixo a tutela e dirección de Nacións Unidas.

4º.  Darlle  traslado  do  presente  acordo  ao  Goberno  de  España,  a  través  da  súa
Vicepresidencia Primeira, a todos os Grupos Parlamentarios das Cortes Españolas e á
Xunta de Galicia. ”

5º.- Proposta da Alcaldía relativa ao futuro dos centros de ensino do Concello de Fene.

O sr. alcalde toma a palabra para aclarar que realmente é unha proposta da Comisión, non, da
Alcladía e como proposta da Alcaldía, foi a Comisión porque era a fórmula para poder levala,
pero realmente di que se trata dunha moción conxunta pensada para que se poidan sumar
tódolos grupos políticos do Concello de Fene, moción que ven a este Pleno por mandato e
acordo unánime  do Consello Escolar municipal, continúa dicindo que o Consello Escolar se
reuniu de xeito extraordinario pola certa preocupación, da Comunidade Educativa do Concello
de Fene,  polo futuro  de determinados centros de  ensino do  Concello,  concretamente  dos
centros de ensino de Sillobre, Limodre e os Casais en Maniños e tamén unha preocupación
importante polo  hipotético recorte  no número de profesores ou polo  menos no cambio de
status  de  trinta  e  pico  prazas  de  profesores  no  noso  Concello  que  pasan  de  ser  prazas
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seguras a prazas a amortizar, sexa agora ou sexa a medio prazo.

Continúa dicindo que en todo caso, reuniuse o Consello Escolar para tratar este asunto e para
poñer toda a información que tiñan, enriba da mesa, tanto coa Xunta de Galicia, como os
propios  centros  e  a  propia  Corporación  Municipal  e  o  Consello  Escolar  acordou  aprobar
ademais da proposta do propio Consello Escolar do Ramo de Barallobre, acordou aprobar este
texto, e insiste en que, primeiro fixo seu, o Consello Escolar, e agora o Consello pídelles que a
Corporación Municipal faga seu, a través desta moción que se trae o Pleno.

Sendo as 18:55 h, abandona o salón de plenos a concelleira do grupo municipal do BNG, Inés
Roca Requeijo.

O sr. alcalde aclara que a moción está ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa
correspondente e da conta da proposta simplemente, que transcrita di:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

1 A Corporación  Municipal  de  Fene,  cumprindo  o  mandato  unánime do  Consello  Escolar
Municipal  e  asumindo as  súas  preocupacións  e  demandas,  amosa o  seu rexeitamento  á
supresión de centros e/ou redución de profesorado nos colexios de Fene polos seguintes
motivos:

• Con esta medida vulnéranse os acordos vixentes sobre agrupamentos asinados pola
Consellería de Educación e  as organizacións sindicais no ano 2008.

• Redúcese  a  oferta  pública  sen  cuestionar  o  despilfarro  que  significa  manter  a
educación concertada cando a dotación da rede pública abonda para escolarizar a toda a
poboación  do  concello.  O  argumento  de  optimizar  recursos,  no  que  se  apoia  esta
proposta, perde toda credibilidade cando se segue a subvencionar a privada contando con
recursos suficientes na rede pública. 

• A primeira medida coherente  e tecnicamente  axeitada,  no caso de ter  que reducir
custes e recursos destinados ao ensino, cousa que non compartimos, sería suprimir o
concerto coa privada. Deste xeito unha parte do alumnado pasaría á pública mellorando
as ratios. A optimización, neste caso, sería o dobre de eficiente.

• Existe  outra  demanda  social,  non  atendida,  que  beneficiaría  a  incorporación  de
alumnado  aos  centros  públicos.  Trátase  dunha  escola  infantil  programada  no  Carril
(Barallobre)  e  paralizada  pola  actual  administración,  co  argumento  de  que  Fene  xa
dispoñía de boa cobertura con dúas privadas e unha pública. No curso actual remata a
súa  actividade  unha  das  privadas,  co  que  sería  moi  oportuno  retomar  o  proxecto
paralizado.

• O Concello de Fene está a revisar o planeamento urbanístico, planeamento que, como
actual,  preverá  un  incremento  de  poboación.  Sería  moi  desafortunado  pechar  agora
centros con alumnado e dotación para ter que reabrilos dentro dalgún tempo.

• Para avaliar a situación da rede de  centros en Fene e establecer liñas de actuación,
creouse no seo do Consello Escolar Municipal unha comisión á que a Xunta non tivo en
conta nin lle solicitou informe ao respecto á hora de propoñer medidas como as coñecidas.

• Observamos  con  perplexidade  que  esta  iniciativa  de  peche  de  centros  educativos
afecta exclusivamente  ao concello  de  Fene,  cando vemos que na  comarca e noutras
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moitas localidades de Galicia existen situacións semellantes e incluso máis negativas e
non se toman decisións deste tipo. Será que Fene vai ser de novo un campo de ensaio,
como xa ten pasado noutras ocasións, sinaladamente no eido industrial?

• Desde a chegada da democracia os sucesivos gobernos municipais do concello de
Fene  amosaron  unha  gran  sensibilidade  por  dotar  aos  cidadáns  de  bos  servizos
educativos, servizos dos que agora non debemos prescindir.

2. O Concello de Fene oponse ao peche de calquera centro que teña unha matrícula superior
aos 5 alumnos/as, salvo que exista un acordo expreso cos pais e nais e coa dirección dos
centros en cuestión.

3. O Concello de Fene oponse igualmente á redución do número de profesores do ensino
público no noso Concello.

4. Dar traslado do presente acordo á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da
Xunta de Galicia e a cada un dos grupos políticos con representación no Parlamento de
Galicia.”

Sendo as 18:58 h, incorpórase o salón de plenos a concelleira do grupo municipal do BNG,
Inés Roca Requeijo.

A continuación fai  uso da palabra o concelleiro do grupo municipal  do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido, manifesta que o BNG trasladou a súa preocupación en
diversas  ocasións  pola situación da rede de centros  públicos  do Concello,  manifestándoo
neste Pleno e trasladando as súas inquedanzas o Concello e continúa dicindo que fixeron
propostas concretas para que se fixera un estudio de cal era a situación, a medio prazo, do
ensino  no  Concello  ante  esta  previsible  situación  de  peche  de  centros  ademais  co
antecedente da publicación no DOGA do mes de agosto do peche do escola de Limodre
estaba algo no aire. A redución do profesorado ven a confirmar que algo se estaba movendo
cando menos, na Consellería de Educación como a redución de trinta e tantas prazas de
ensinanza no Concello, prosegue dicindo que comparte esta  preocupación e en todo caso,
se  adhiren  o  que  di  a  moción  e  afirman  con  toda  claridade  que  calquera  cambio  ou
modificación que se faga na rede de centros ten que pasar inevitablemente polo consenso da
Corporación Municipal e a Comunidade educativa. 

Continúa dicindo que o Concello ten unha participación activa no mantemento dos centros e
promoción  das  actividades  extraescolares,  etc.  e  que  o  Concello  leva  moitísimos  anos
involucrado  na  actividade  diaria  dos  centros  de  ensino,  aínda  que  a  competencia  de
educación sexa da Consellería, si ten competencias expresas, ademais da responsabilidade
de que todos os veciños e parroquias teñan unha rede de centros de calidade, razóns mais
que suficientes para defender a súa rede de centros de ensino público no seu Concello e
remata dicindo que ese é o compromiso evidente do BNG e que apoian totalmente a proposta.
De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal quen, unha vez concedido, di que o PP xa dixera na Comisión que se ían abster e non
entende porque aparece o PP propoñendo esta proposta de resolución.

Intervén o sr. alcalde para aclarar que aparece nese documento porque foi o documento que
se levou á Comisión para propoñerlle a tódolos grupos simplemente. 

O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, continúa facendo uso
da palabra para aclarar  a súa postura,  manifestando que cos puntos todos,  si  que están
conformes, pero o que non están conformes é co relato de motivos que se inclúen dentro dese
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punto primeiro, en primeiro lugar porque creen que se está a falar de algo que non existe,
porque esa  medida  como xa  dixo  ao Consello  Escolar  a  Inspección,  o  día  que  houbo a
reunión aquí, dixo ben claro que non se ía cerrar ningún centro, polo que non sabe porque se
volve outra vez co tema do peche de centros, ademais dixeron que sempre que se mantiveran
as mesmas ratios de matrícula non se ían pechar ningún centro, continúa dicindo que, que
non se pechen centros públicos, están de acordo, con que non se peche ningún centro do
Concello de Fene,  pero o que ven dicindo a proposta,  considera un desaguisado terrible,
cortar o subministro á concertada e os pais que teñen os seus fillos no colexio de Jorge Juan,
que é  o concertado que hai  en Fene,  se  vaian por  aí  adiante  a  buscar  sitio  nos  outros,
parécelle descavillado.

Con respecto a escola do Carril, di que o PP apoia que se faga a segunda escola infantil pero
a Consellería xa dixo que non vale o edificio para rehabilitar. 

Continúa dicindo que, no tema do planeamento urbanístico, que se prevé un crecemento da
poboación en Fene, di que oxalá, que sería moi positivo, estarían de acordo,  pero que non se
trata diso,  que non se van a cerrar centros e por outro lado,  lle  parece marear a perdiz,
parécelle dun infantilismo que raia o absurdo, di que busquen outras cousas para dar caña,
pero se están dicindo que non se cerra ningún centro, pois xa está. 

Polo que termina dicindo que en relación o punto 1º, ó que lle volve a dar lectura, o PP está de
acordo, pero cos motivos, non. Seguidamente procede á lectura do Punto 2º e do Punto 3º
manifestando que sería o voto favorable do PP, para rematar co punto 4º tamén manifestando
a súa conformidade, continúa dicindo que o PP votaría a favor da moción, se se suprimen a
redacción de motivos que non veñen ao caso e que lle parece unha redacción que faría un
neno de parvulario, polo que remata dicindo que así non a van a votar, e que polo tanto o PP
se vai abster, porque se non o día de mañá sabe que estarían a escoitar por parte de algún
que seguramente repetirá na próxima lexislatura, que o PP vota en contra do ensino público
no Concello de Fene. Remata a súa intervención, dicindo que como están de acordo cos
puntos pero non cos motivos vanse abster.

A continuación fai uso da palabra o concelleiro do grupo mixto, Manuel Sánchez Martínez, que
unha vez concedido, di que oxalá sexa certo o que di o PP,  e así remataría todo e mellor para
todos, pero que ten dúbidas, xa que o que el entende é que hai un exceso de profesores, e
que o poden chamar como queiran, que el non é funcionario, pero que na empresa normal na
que están todos por  aquí,  iso se chaman excedentes,  eses mestres que din e lle  poden
chamar  como queiran e lle  poden dar  as  voltas  que tal,  o  que viu  naquel  momento con
representantes de pais, de colexios, representantes sindicais, di que lle da mais credibilidade
aos representantes sindicais que o que lle poida ofrecer un membro do goberno.

Intervén o sr. alcalde manifestando que o PSOE vota a favor da moción, e fai unha aclaración
ao dito polo voceiro do PP, manifestando que na moción,  non se pide que se lle retire o
concerto os colexios privados de Fene, concretamente o Jorge Juan, se non que se di unha
cousa moi clara que é que, no caso de que haxa que recortar cartos dos centros de ensino do
Concello de Fene, no caso de que, primeiro se lle retiren a privada, continúa dicindo que aquí
o Estado e a Xunta de Galicia teñen uns centros de ensino, Xunta de Galicia neste caso,
teñen uns centros de ensino xunto co Concello de Fene, un sistema educativo público que
financiamos todos os galegos a través dos nosos orzamentos e existen no noso país desde
hai moitos anos uns concertos co ensino privado, xustificados teoricamente porque facían
falta prazas a maiores das que ofertaba o ensino público e entón se lle pagaba a privada -se
externalizaba o ensino-, para que metera os nenos que sobraban no ensino público porque
non había prazas. Continúa dicindo que se podería abrir o debate, de se iso, a día de hoxe,
segue sendo razoable, pero di que non o vai abrir, matiza que igual hoxe non hai exceso de
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nenos na escola pública e xa non se xustificarían os concertos coa privada, pero o que di a
moción non é que se lle retire nada ao ensino privado do Concelllo de Fene, o que se di na
moción é en primeiro lugar, que non queren que se lle toque nin un solo euro aos colexios de
Fene, a concertada tampouco, o que queren é que se manteña a situación actual, pero se a
Xunta de Galicia di que hai que pechar os colexios de Os Casais, Limodre, Sillobre, porque
non hai cartos, primeiro que se aforren os cartos que lle están a pagar a privada e logo que
comece a pechar os colexios públicos. Remata dicindo que non cree que se teña distinguido
este goberno nin os anteriores gobernos do Concello de Fene, por perseguir o ensino privado
no Concello, di que mais ben todo o contrario e a relación que ten o goberno municipal e o
Concello de Fene co colexio de Jorge Juan é unha relación normal, cordial e de colaboración,
evidentemente con menos aportación económica que aos centros públicos porque non é un
centro da rede propia municipal ou da Xunta de Galicia, pero reitera que non se lle persegue
nin se pide que se peche o centro privado.

De seguido continúa a súa intervención facendo referencia á escola do Carril, dicindo que é a
primeira noticia que ten, de que non vale o edificio é a que acaba de dicir o voceiro do PP.
Aclara que hai un proxecto xa feito polo Concello de Fene, remitido á Xunta de Galicia, igual
que se fixo no caso de Perlío, para aproveitar o que se poida aproveitar do que haxa e facer
unha nova edificación na zona, para poñer esa escola infantil en funcionamento, manifesta
que na última xuntanza que mantiveron coa Secretaria Xeral de familia da Xunta de Galicia,
non transmite nada diso, que o que transmitiu foi que o proxecto está alí, que si que o queren
facer, que non hai cartos de momento e que virían por Fene para evaluar como está a cousa e
que aínda non viñeron, continúa dicindo que esa segunda escola infantil  xa era necesaria
antes e matiza que o que di a moción é pechándose, como parece  previsible que se vai
pechar  o ano que ven, a de iniciativa social que hai en Maniños, q  Inés Roca Requeijo ue é o
que lle transmiten os donos da escola, polo que aínda sería mais necesario esa segunda
escola infantil en Barallobre que é o que di a moción.

De seguido continúa a súa intervención en relación o dito polo Inspector, no Consello Escolar
Municipal, e di que, o que escoitou alí ,polo menos na súa intervención inicial, xa que logo foi
matizando e contradicíndose en algúns aspectos, pero que non dixo que a Xunta de Galicia,
estean vostedes tranquilos, non vai pechar nada, senón que o que dixo foi “a mín non me
consta que a Consellería de Educación teña plans de cerrar  algún centro do Concello de
Fene”, el está alí representando a unha institución que é a Xunta de Galicia e que por outro
lado  as  organizacións  sindicais,  todas,  por  separado  e  en  reunións  diferentes,  cando  se
publica o paso a negativo de trinta e catro prazas de profesores no Concello de Fene, UXT di
que preguntaron na Xefatura de Inspección da Xunta de Galicia e o que lles di o Inspector de
Educación é que esa redución do profesorado obedece a intención da Xunta de Galicia de
pechar a escola de Limodre, Sillobre e de Maniños, por outro lado ao Director do Colexio do
Ramo o dixo no propio Consello Escolar, Comisións Obreiras e a CIGA tamén por separado lle
transmiten exactamente o mesmo porque falaron, non xa co Inspector Xefe de Educación se
non que falaron  con xente  da propia  Consellería,  a  representante  da  CIGA,  no  Consello
Escolar lle dixo á cara o Inspector que estaba alí presente, que na reunión mantida en tal data
e tal hora en Ferrol, el lle recoñeceu que había a pretensión de cerrar eses centros, pregunta
quen  ofrece  mais  credibilidade,  as  3  forzas  sindicais  que  por  separado  falaron  en  sitios
diferentes en días diferentes e con persoas diferentes da Consellería e che transmiten todas o
mesmo, ou o que di o representante da Consellería de Educación, Consellería da que, cando
foi o caso de Limodre, particularmente se  fiou -a raíz do que dicía o portavoz do PP de buscar
outros temas para dar caña- di que o ano pasado como goberno municipal, cando foron en
maio a Consellería de Educación,  e a Xefa Territorial  de Educación lles dixo que querían
pechar Limodre, podían telo moi fácil coller e chegar a Fene, chamar os pais, á dirección do
centros e non se fixo, porque nesa reunión, díxolle a Xefa Territorial, que Limodre tiña mais de
5 alumnos, e como non se cumpre o criterio de pechar ou manter as escolas que teñan mais
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de 5 alumnos pediulle que non pechara esa escola, ademais de polo motivo anterior porque
había risco de que eses nenos escolarizados nesa escola, non acaben no Concello de Fene e
acaben nun Concello limítrofe, e ela literalmente lle dixo “alcalde, si tu me lo pides, no te
preocupes, que isto no se cierra...” e el se fía e estaba a directora do colexio Centieiras que
afortunadamente corroborou a versión no propio Consello Escolar o outro día e resulta que no
DOGA do mes de agosto, despáchanse co peche da escola de Limodre e houbo que chamar
os pais e saiu no periódico, di que obviamente lles enganaron e polo tanto parece que a única
maneira de funcionar é dando paus, e que non se vai fiar da mesma Xunta e da mesma
Consellería que xa lles intentou enganar o ano pasado coa escola de Limodre, e como este
ano lle chegan estes rumores que lles chegan por directores de diversos centros, por parte de
pais e nais  de diversos centros e entenden que a súa misión como goberno municipal  é
defender os centros de ensino de Fene, públicos fundamentalmente e convocar un Consello
Escolar para poñer en común toda a información que houbese e que a Xunta de Galicia a
través do Inspector puidese tamén achegar toda a información que estimase conveniente, e di
que xa antes do remate do Consello, a Xunta mandou unha nota de prensa chamándolles
alarmistas que non había plans de peche de nada, que non pasaba nada, polo que igual
funcionou o do convocar o Consello Escolar e meterlles o medo no corpo e igual non van
pechar nada, pero di que non se está ante suposicións porque como mínimo hai unha cousa
publicada que son as trinta e catro prazas de profesores que había seguras en Fene e que
agora pasan a estar provisionais e o día que o profesor que as ocupa neste momento pida un
traslado para ir a outro colexio amortizaranse ou non, polo tanto están mais inseguras do que
estaban antes. Remata dicindo que se fora unha medida normal tampouco se xustificaría que
Fene fose o único Concello da provincia no que se fai isto, di que o fan en Fene, porque
políticamente para ó PP e máis rendible pegar o tortazo neste Concello e non en 50 Concellos
e como este interesa pouco no resto de Concellos non hai problemas. Remata dicindo que
evidentemente o PSOE non comparte este tipo de facer política.

Continúa a súa intervención, con respecto ao que dicía o PP, da exposición de motivos, di que
nunha moción  que poida  presentar  o  seu  grupo político,  pode renunciar  a  exposición  de
motivos e que xa se fixo noutras ocasións, pero nunha moción que ven do Consello Escolar
non se considera capacitado nin autorizado para capala e para reducir esa redacción porque
non  está  elaborada  por  ningún  grupo  político,  xa  que  é  unha  redacción  elaborada  polo
Consello Escolar do colexio do Ramo que foi trasladado ao Consello Escolar Municipal e que
o asumiu íntegro, polo que entende que o que se debe debater é a moción tal e comal veu do
Consello Escolar e aprobala tal e coma foi aprobada no propio Consello Escolar.

Por último di, que o PSOE vai votar a favor desta moción e aínda que o PP vaia a dicir que
como  sempre,  presentan  unha  moción  preventiva,  cree  que  as  veces  coñecendo  a
experiencia  e  mellor  previr  que lamentar  e  ademais  neste  caso  hai  datos  como son esa
proposta de redución 34 prazas de profesores/as no Concello de Fene que está publicado nun
documento oficial e que non é unha  mera especulación que poidan ter algúns.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido, manifesta que, algo se lle escapa ao sr. alcalde porque di
que o grupo BNG preguntou varias veces nos plenos, polo peche de centros, se en maio se
sabía di que aquí non se dixo, pero cree que dende o grupo municipal BNG amosaron a súa
preocupación reiterada pola situación do ensino público sería bo, que se trasladasen estas
cuestións, de feito manifesta que está a proposta do representante do BNG, de facer unha
Comisión de Estudio e Seguimento da situación do ensino no noso Concello, polo mes de
setembro, no primeiro Consello Escolar ordinario que se fixo, a principios de curso, porque
intuían que eses recortes lle podían tocar a Fene, por ese amago de peche da escola de
Limodre e lle tocou xa de pleno con esa redución de trinta e catro postos de traballo que
efectivamente soamente se reducen en Fene por unha razón, que é que se se quere pechar
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un  centro  en  Fene,  se  pecha  e  non  hai  ningún  problema,  porque  o  profesorado
individualmente queda salvado, ao poñerlle en negativo a súa praza ese profesor escolle de
primeiro con respecto a calquera profesor do país, continúa dicindo que coincide co sr. alcalde
e co que di a moción, de que se a Xunta de Galicia paga na Jorge Juan, por qué tres nenos
do  colexio  Centieiras  que seus  pais  querían  matriculalos  alí,  non  os  poideron  matricular,
continúa dicindo que é razoable que cos cartos públicos que son de todos, en momentos de
crise  que  se  lle  recorte  a  subvención  ao  centro  privado,  porque  é  mais  lóxico  que  a
administración defenda a súa estrutura pública que o colexio concertado.

Remata  dicindo,  que  despois  de  maio  vai  querer  ver  se  o  DOGA,  vai  publicar  algunha
sorpresa e é alí onde vai querer ver o PP o fronte, porque di que o BNG vai estar, pero invita o
PP a que estean na Corporación, os que estean, porque dicir que esto é infantil e que non se
van pechar centros, as probas se remite, de que iso é así. Por último engade que, se houbera
vontade de acordo poderíase haber tido no Consello ou na Comisión Informativa, onde se
puido haber tido este debate e non se fixo, e non chegar aquí é difamar a moción porque
coincide  co  sr.  alcalde,  en  que  é  unha  moción  do  Consello  Escolar  e  non  dos  grupos
muncipiais, ratifica que dende o BNG desexan que non se pechen os centros e que van pelear
por iso e que nesa pelexa vai querer ver onde está cada un.

De seguido pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro
Galego Feal quen, unha vez concedido, manifesta que, ou debe falar chino ou non se lle
entende,  e  procede a  dar  lectura literal  dos puntos 1,  2,3,4 da proposta,  engadindo trala
lectura de cada un deles, que o PP vota a favor deses puntos, volve a reiterar que eses
motivos  que  constan  ah,  son  elucubracións,  medio  ofensivas  concretamente  cando  di
“Redúcese a oferta pública sen cuestionar  o despilfarro  que significa manter  a  educación
concertada...,  non cree que isto lle vaia a agradar os pais que mandan os seus nenos o
colexio Jorge Juan, dicir  fora subvención o colexio Jorge Juan e levar todos os nenos de
Jorge Juan aos Casais,  di  que estas son as mesmas elucubracións, que fai  o sr.  alcalde
respecto do profesorado, respecto de dixome UXT, CIGA, e que a el  llo dixo a Delegada
Territorial  da Consellería de Educación e non ten por qué crerlle menos, di  que para que
quede grabado na cinta, se se van a cerrar centros e se se vai reducir profesorado, o PP vai
estar aí, e a parte diso, di que hai que deixar de facer demagoxia, porque a Comisión de
Estudio e Seguimento que se creou no Consello, non se reuniu nunca, e di que se fan o
seguimento  a  xente  sabe,  e  por  desgraza,  que  a  natalidade  está  descendendo,  e  por
desgraza o que vai ter que pasar, vai ter que pasar, e reitera que defenderá que a escola de
Limodre siga aberta con 5 alumnos, pero di que non é lóxico manter as escolas e un profesor
con 5 alumnos,  hai  que pensar  na  ratio  e  na crise,  e  ao mellor  hai  que replantexarse e
reordenar o sistema educativo pero non poñerse con estas historias de a ver se vai  ser ou
non vai  ser.

Continúa a súa intervención dirixíndose o concelleiro do grupo municipal do BNG, Manuel
Polo Gundín, para recordarlle que a privatización de Souto de Leixa non hai que terxivar as
cousas, que os pais reclamaban un centro de día para eses nenos, e o que se fixo non foi
suprimir unha escola para meter un organismo privado, senón crear un centro de día que é
moi  diferente,  por tanto non hai  que sacar as cousas do seu contexto,  sinte moito que a
proposta de moción a fixera o Consello Escolar do Ramo pero di que lle importa tres pitos, e
que non ten por qué subscribir nin estar a favor de cousas descavilladas, e a moción quedaría
perfectamente cos catro puntos que leu, e cumpriría os mesmos obxectivos que se pretenden
meténdolle estas “cousas” polo medio e remata dicindo que polo tantos o PP se vai abster.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo mixto, Manuel Sánchez Martínez
quen, unha vez concedido, manifesta que, no momento que hai unhas persoas excedentes iso
crea unha incertidume, e os pais o que lles gusta é que os nenos onde empecen rematen, e
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iso fai variar unha situación e manifesta que é pesimista respecto a isto, e que hai que facer
presión.

Intervén o sr. alcalde manifestando que para que quede gravado na cinta, que o PSOE non
pide que se peche ningún centro privado de Fene, e non  pide que se peche ningún centro
privado de Fene, pero como debe falar chino ,lle repite que tampouco piden que se peche
ningún centro público de Fene, pero se se ten que cerrar algún centro público, por razóns
económicas, que se lle retire o concerto antes o privado, que sacarlle os cartos ao público, di
que cree que quedou clarísimo e se non o volve a repetir, continúa facendo alusión o que dixo
o portavoz do PP de poder falar de reordenar o sistema educativo, pero que non entende que
se lle diga de poder falar de reordenar o sistema educativo ao mesmo tempo que se fai esa
defensa a ultranza do ensino privado, porque se se reordena o sistema educativo, reordénase
todo, o privado, o concertado tamén, entón o que piden e que non se peche ningún cole, que
non se lle toque o concertado a privada, simplemente que quede a situación como está, e lle
aclara que non se fía da Consellería e si dos representantes dos sindicatos porque eles nunca
o enganaron e a Consellería si que lle enganou unha vez, cando o ano pasado dixo que non
ía pechar Limodre, propuxo pechar Limodre e salíu no DOGA e di que hai probas suficientes
de que iso é así, que son o paso a negativo de 34 prazas de profesores no Concello de Fene,
podemos quedarnos de brazos cruzados ou dicirlle a Xunta que por aquí non vamos pasar,
mentres o acordo de 5 alumnos estea en vigor van a defender iso, o goberno anterior

Por último, remata a súa intervención dando conta de que a Comisión de Traballo do Consello
Escolar está convocada para o día 24 de xaneiro as cinco da tarde, para tratar ese asunto, e
adianta que a Xunta dixo que non ía asistir porque non tiña nada que debater sobre o asunto.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín  quen,  unha  vez  concedido,  manifesta  que  a  Comisión  de  Traballo  se  creou  no
Consello Escolar de finais de setembro e acordouse alí, que se ía reunir mensualmente, a
lentitude do goberno non desvirtúa a necesidade de que se faga o traballo sobre a situación
de ensino en Fene, que se avalíe a situación de melloras a facer nos centros, no verán ao
inicio do curso por parte de autoridade da Consellería de Educación, falouse con todos e cada
un  dos  directores  dos  colexios  de  Fene  e  se  fixo  unha  sondaxe  entre  eles  avaliando  a
posibilidade de pechar centros, se fixeron propostas concretas de melloras en determinados
centros a cambio de pechar algún centro, di  que igual non o debería de dicir porque son
conversacións privadas dalgunhas persoas pero o di,  porque se intenta desprestixiar unha
moción, ten a garantía de conversas mantidas e de que esa intencionalidade existía.

De seguido pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro
Galego Feal quen, unha vez concedido, reitera que o PP está de acordo cos puntos 1, 2,3,4
pero non cos motivos.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a Proposta da Alcaldía relativa
ao futuro dos centros de ensino do Concello de Fene, obténdose o seguinte resultado:

Votos  a  favor:  Doce (13),  (dos  sres/as  Puentes  Rivera,  López Rodríguez,  Silvar  Canosa,
García Balado, Lourido González, Rodríguez Carballeira, Rey Sampayo,  Polo Gundín, Couto
Seijido,  Roca Requeijo, Vigo López e Pico Sanmartín e Sánchez Martínez).

Votos en contra: Ningún.

Abstencións:  Catro  (4),  (dos  sres/as.  Galego  Feal,  Bértoa  Puente,  Fornos  Corral,  Franco
Casal).
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Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1.  A  Corporación  Municipal  de  Fene,  cumprindo  o  mandato  unánime  do  Consello
Escolar  Municipal  e  asumindo  as  súas  preocupacións  e  demandas,  amosa  o  seu
rexeitamento á supresión de centros e/ou redución de profesorado nos colexios de
Fene polos seguintes motivos:

• Con esta medida vulnéranse os acordos vixentes sobre agrupamentos asinados
pola Consellería de Educación e  as organizacións sindicais no ano 2008.

• Redúcese a  oferta  pública sen cuestionar  o  despilfarro  que significa  manter  a
educación concertada cando a dotación da rede pública abonda para escolarizar
a toda a poboación do concello. O argumento de optimizar recursos, no que se
apoia esta proposta, perde toda credibilidade cando se segue a subvencionar a
privada contando con recursos suficientes na rede pública. 

• A primeira medida coherente e tecnicamente axeitada, no caso de ter que reducir
custes  e  recursos  destinados  ao  ensino,  cousa  que  non  compartimos,  sería
suprimir o concerto coa privada. Deste xeito unha parte do alumnado pasaría á
pública  mellorando  as  ratios.  A  optimización,  neste  caso,  sería  o  dobre  de
eficiente.

• Existe outra demanda social, non atendida, que beneficiaría a incorporación de
alumnado aos centros públicos.  Trátase dunha escola infantil  programada no
Carril (Barallobre) e paralizada pola actual administración, co argumento de que
Fene xa dispoñía de boa cobertura con dúas privadas e unha pública. No curso
actual remata a súa actividade unha das privadas, co que sería moi oportuno
retomar o proxecto paralizado.

• O Concello de Fene está a revisar o planeamento urbanístico, planeamento que,
como  actual,  preverá  un  incremento  de  poboación.  Sería  moi  desafortunado
pechar agora centros con alumnado e dotación para ter que reabrilos dentro
dalgún tempo.

• Para  avaliar  a  situación  da  rede  de   centros  en  Fene  e  establecer  liñas  de
actuación, creouse no seo do Consello Escolar Municipal unha comisión á que a
Xunta non tivo en conta nin lle solicitou informe ao respecto á hora de propoñer
medidas como as coñecidas.

• Observamos con perplexidade que esta iniciativa de peche de centros educativos
afecta  exclusivamente  ao concello  de  Fene,  cando vemos que na comarca e
noutras moitas localidades de Galicia existen situacións semellantes e incluso
máis negativas e non se toman decisións deste tipo. Será que Fene vai ser de
novo un campo de ensaio, como xa ten pasado noutras ocasións, sinaladamente
no eido industrial?

• Desde a chegada da democracia os sucesivos gobernos municipais do concello
de  Fene  amosaron  unha  gran  sensibilidade  por  dotar  aos  cidadáns  de  bos
servizos educativos, servizos dos que agora non debemos prescindir.

2. O Concello de Fene oponse ao peche de calquera centro que teña unha matrícula
superior aos 5 alumnos/as, salvo que exista un acordo expreso cos pais e nais e coa
dirección dos centros en cuestión.
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3.  O Concello  de Fene oponse igualmente á redución do número de profesores do
ensino público no noso Concello.

4.  Dar  traslado  do  presente  acordo  á  Consellería  de  Educación  e  Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia e a cada un dos grupos políticos con representación
no Parlamento de Galicia.

6º.- Revisión de oficio do acordo do Pleno do concello do 7 de outubro de 2010 polo que se
aproba definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, SL, referido á
APE-22 do PXOM.

Intervén o Sr. alcalde para manifestar que o asunto está pasado pola Comisión, ditaminado
favorablemente e do que se trata, como se dixo na Comisión é simplemente de que unha vez
que o Pleno da Corporación aprobou unanimemente este estudo de detalle hai uns meses, foi
remitido á Xunta de Galicia para o seu estudo, a Xunta de Galicia contestoulles que detecta
unha serie de cuestións que se deberían corrixir para poder aprobar o Estudo de Detalle e que
debería realizar o Estudo de Detalle doutro xeito e polo tanto o que se trae ao Pleno seguindo
ese criterio da Xunta de Galicia, tráese o Pleno este inicio de oficio, para deixar sen efecto o
acordo plenario anterior. A proposta á Comisión e a o Pleno é a seguinte:

“1 Con data de 8 de outubro de 2009 publicouse no DOGA o anuncio da aprobación inicial do
estudo de detalle da APE-22 do PXOM promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido a
A.P.E-22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene ó entender que o dito
acordo incorre na causa de nulidade de pleno dereito do artigo 62.2 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro e o día 7 de novembro do 2010 aprobouse definitivamente o estudo de detalle
referido. 

2 Con R.E. 29 de outubro do 2010 remitiuse copia autenticada do expediente relativo o estudo
ó que se refire o antecedente 1 ó servizo de urbanismo da xefatura territorial da Consellería
de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestruturas  e  realizáronse  as  remisións  ós
correspondentes diarios oficiais para dar cumprimento á publicidade legalmente esixida ós
estudos de detalle (D.O.G. núm. 227 do 25 de novembro do 2010 e  B.O.P. da Coruña do 15
de novembro do 2010).

4 O 19 de novembro de 2010 (R.E. 12858) realizouse requirimento de anulación do acordo
plenario do 7 de outubro de 2010 de aprobación definitiva do Estudo de detalle referido no
antecedente 1.

5 Emitiuse informe polo A.T.M., Alberto Fernández Vázquez do 9 de decembro do 2010 e polo
secretario do Concello o 16 de decembro do 2010. 

Logo  de  ver  todo  o  sinalado,  propoño  que  a  Comisión  informativa  de  desenvolvemento
territorial ditamine favorablemente e o Pleno do Concello acorde:

1º  Iniciar  o procedemento de revisión de oficio  do acordo do Pleno do Concello do 7 de
outubro  do 2010 polo  que se aproba definitivamente  o  estudo de detalle  promovido  pola
mercantil  Bestarruza,  S.L.  referido  á  A.P.E-22  do Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  do
Concello de Fene ó entender que o dito acordo incorre na causa de nulidade de pleno dereito
do artigo 62.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común por infrinxir o artigo 73.2 a) e c) da Lei
9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
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2º  Notificar  aos  interesados  para  que  o  prazo  de  dez  días,  presenten  as  alegacións  e
suxestións que consideren necesarias, e abrir un período de información pública por prazo de
20 días, a partir da publicación do anuncio da iniciación do procedemento no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña.

3º Solicitar Ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia en relación co expediente de
revisión de oficio do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro do 2010 polo que se aproba
definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido a A.P.E-
22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene.”

De  seguido  dálle  a  palabra  ao  concelleiro  de  Urbanismo,  Manuel  Ángel  Rodríguez,
Carballeira,  quen  unha  vez  concedido  manifesta  que,  este  expediente  tráese  a  instancia
precisamente da Secretaría de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que hai un requirimento
de anulación do acordo tomado polo Pleno e que o tema é o seguinte, que no seu momento ,
cando se aprobou o estudo de detalle na ficha que contempla o Plan Xeral, aparecía unha
superficie da área de planeamento número 22 de 45.000 m2, e que no estudo de detalle son
corenta  e  un  mil  e  pico,  polo  que hai  unha disminución  real  da  superficie  de 3.500  m2,
continúa dicindo que unha segunda cuestión é que a Lei do Solo de Galicia plantexa que en
solo urbano non consolidado, que é a consideración urbanística desta área de planeamento,
plantea que as unidades principais teñen que ser de 16 metros como mínimo, entón na ficha
de planeamento do ano 2003 contempla a vía central unha sección de 11 metros e segundo
pasou  de  11  a  16,  entonces  a  argumentación  de  que  os  estudos  de  detalle  non  poden
modificar o solo destinado a viais, nin diminuír os espazos públicos e dotacións públicas, visto
por separado, di que é certo que en conxunto non é así, que o conxunto de solo de cesión
pública se mantén e incluso aumenta, o que hai é unha nova redistribución do solo destinado
a praza pública,  que  parte  se  destina  a  ese aumento  dese vial,  en  todo  caso di  que,  a
Secretaría Xeral da Xunta considera que si houbo unha modificación e que non se pode facer,
continúa dicindo que  hai un segundo aspecto que é que superpostos os planos, o plano do
Plan Xeral e o plano do Estudo de Detalle, hai unha zona onde hai unha pequena desviación
do estudo de detalle que el cree que non chegaría a un metro cadrado, que é solo rústico e
que por tanto estaríase recalificando solo rústico, ou sexa que hai que ir cunha lupa...., apunta
que en todo caso, dende unha visión formalista da Lei, a cuestión é así, que entonces hai que
revisalo, hai que anular ese acordo, e seguramente haberá que presentar un novo estudo de
detalle, onde a Xunta de Galicia ten que dicir: non, a sección vial contemplada no Plan Xeral
ten que seguir sendo de dezaseis. Se trata agora desta revisión, de anulala, de mandarlle este
acordo os promotores cun prazo de alegacións, etc. e logo un ditame ao Consello Consultivo
da Xunta. Finalmente sinala que, en todo caso, a solución disto, ten dúas solucións, ou unha
modificación do Plan que non ten ningún sentido ou un novo estudo de detalle  que será
seguramente adaptado e punto.

De seguido a Presidencia somete a votación ordinaria o punto da orde do día sobre a revisión
de oficio  do  acordo do  pleno do concello  do 7  de  outubro  de  2010 polo  que se aproba
definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, sl, referido á APE-22
do PXOM , quedando aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1º. Iniciar o procedemento de revisión de oficio do acordo do Pleno do Concello do 7 de
outubro do 2010 polo que se aproba definitivamente o estudo de detalle promovido pola
mercantil Bestarruza, S.L. referido á A.P.E-22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do
Concello de Fene ó entender que o dito acordo incorre na causa de nulidade de pleno
dereito  do  artigo  62.2  da  Lei  30/1992,  de  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico  das
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administracións  públicas  e  do  procedemento  administrativo  común  por  infrinxir  o
artigo 73.2 a) e c) da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia.

2º. Notificar aos interesados para que o prazo de dez días, presenten as alegacións e
suxestións que consideren necesarias, e abrir un período de información pública por
prazo de 20 días, a partir da publicación do anuncio da iniciación do procedemento no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

3º.  Solicitar  Ditame  preceptivo  do  Consello  Consultivo  de  Galicia  en  relación  co
expediente de revisión de oficio do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro do
2010 polo que se aproba definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil
Bestarruza, S.L. referido a A.P.E-22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello
de Fene.

7º. Acordo de delegación de competencias de xestión tributaria e recadación na Deputación
Provincial  da  Coruña  en  relación  coa  taxa  pola  utilización  privativa  ou  o  aproveitamento
especial do dominio público local polas empresas explotadoras de telefonía móbil.

Intervén o Sr. alcalde para sinalar que o asunto está ditaminado pola Comisión Informativa e
do que se trata é de delegar na Deputación Provincial a taxa que grava ás empresas de
telefonía móbil, que operan no Concello de Fene, igual que están delegadas as demais taxas,
e que neste caso ademais cun aliciente que, como todo o mundo sabe a taxa está recorrida
polas  propias  empresas  de  telefonía  móbil  e  a  Deputación  Provincial  oferta  asistencia
xurídica, e o recurso en bloque de todos os concellos afectados, non solo de Fene, para poder
gañarlle o pulso ás empresas de telefonía.

De seguido dálle a palabra voceiro do grupo municipal BNG, Manuel Polo Guntín, quen unha
vez concedido, manifesta que, quere explicar o seu voto favorable nesta proposta, que eles en
xeral e na anterior delegación de tributos votaron en contra, que eles entendían que Fene tiña
capacidade recadatoria máis que suficiente, para ter a súa propia oficina de recadación e que
con carácter xeral o concello debería de recadar os impostos das veciñas e dos veciños, que
neste caso na Comisión votaron a favor e van volver a facelo por unha cuestión moi concreta,
xa que este é un imposto que se creou hai dous anos neste concello, un imposto  que do que
trata é de gravar cunha porcentaxe dun 1,5 % a facturación das empresas de telefonía móbil,
da facturación que teñen sobre os veciños e veciñas do noso concello, que se fai por unha
media aritmética, por unhas fórmulas e di que na actualidade, como ben explicou o alcalde,
hai un proceso xudicial porque recorreron o cobro dese imposto e que eles entenden que é a
mellor solución, que xa explicaron antes a súa postura, en xeral como norma é que Fene
podería cobrar perfectamente o Concello, pero que neste caso que ademais aínda hai que
preitear coas distintas operadoras que teñen ese recurso interposto, por unha economía de
escala, e pola capacidade incluso xurídica que ten a propia Deputación pois consideran qué
mellor que se faga esa defensa conxunta, de tódolos concellos e que incluso se hai que facer
unha modificación da propia ordenanza que sexa unha proposta conxunta da Deputación, que
lles  valla ao conxunto dos concellos ,que teñen esta mesma ordenanza aprobada, que se
agarde que poida entrar en vigor.

De seguido intervén o Sr.  alcalde para darlle a palabra o voceiro do grupo municipal  PP,
Gumersindo  Pedro  Galego  Feal ,  quen  unha  vez  concedida  manifesta  que,  se  ben  na
Comisión SE abstiveron á resultas do recurso, pero que de todas formas agora no Pleno, van
cambiar a súa postura e van votar  a favor non por nada, pero que se o final levan adiante o
recurso contencioso administrativo, e aí plantexan a suspensión do acto administrativo,   neste
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caso do acordo do Concello pois haberá que tomar as medidas oportunas e paralizar o cobro
da taxa, pero se de momento iso non se plantexa   e evidentemente se despois ese recurso
contencioso-administrativo vai para adiante e gañan tamén haberá que devolverlles o pagado,
pero que tampouco se pode deixar  de aplicar  un acordo do Pleno,  simplemente por  ese
recurso e que polo cal van votar a favor desa delegación a favor da Deputación, que sempre
foi o que o Partido Popular solicitou sempre e que afortunadamente o goberno agora fíxo caso
e se delega na Deputación.

Intervén  o  sr.  alcalde  para  darlle  a  palabra  o  voceiro  do  grupo  mixto,  Manuel  Sánchez
Martínez,  quen  unha vez  concedida  manifesta  que,  eles  tamén van a  votar  a  favor,  que
motivos hai bastantes que se o Concello quere cobrar todos os impostos pois o que debe
facer é  cobralos todos, e que se se empezan a ceder polas experiencias que se teñen dá
bastantes problemas.

Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria o punto da orde do día relativo
o  acordo de delegación de competencias de xestión tributaria e recadación na deputación
provincial  da  coruña  en  relación  coa  taxa  pola  utilización  privativa  ou  o  aproveitamento
especial do dominio público local polas empresas explotadoras de telefonía móbil, quedando
aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

PRIMEIRO.-  Delegar  na  Deputación  Provincial  de  A Coruña  a  xestión,  inspección  e
recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial  do  dominio  público  local  polas  empresas  explotadoras  de  servicios  de
telefonía móbil.

SEGUNDO.- Publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia e abrir un prazo de 30
días hábiles dende a data de publicación, para xeral coñecemento e presentación de
alegacións ao mesmo.

TERCEIRO.- Facultar ó Sr. alcalde para a realización dos trámites necesarios.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1º.- Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 790 de 22 de outubro ata
número 993 de 21 de decembro de 2010.

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 790/2010 de data 22
de outubro ata a número 993/2010 de data 21 de decembro de 2010,  manifestando o sr.
alcalde-presidente que están a disposición dos distintos grupos na Secretaría do Concello.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido, solicita con respecto as resolucións da Alcaldía que se
conteste por escrito, as razóns de porque se volve a perder e se devolve unha subvención
para o polígono industrial de Vilar do Colo, e concreta a cuantía da mesma e especificando  o
fin para a canalización de fibra óptica.

De seguido intervén o sr. alcalde e di que se dará resposta por escrito, pero aclara para non
deixar ningún tipo de dúbida, que a obra estaba financiada dunha parte coa axuda do Plan
Ferrol e doutra parte cunha subvención da Xunta de Galicia, cando a Xunta de Galicia resolve
a subvención para poder facer esta obra e por tanto o Concello de Fene non aportase nada,
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se non que se financiaría o cen por cen deste xeito, o prazo que queda realmente para poder
executar a obra son escasos e imposibles,  consúltase coa Xunta de Galicia unha posible
prórroga e a Xunta de Galicia di  que non concede prórroga para a propia subvención,  e
ademais o enxeñeiro municipal fai un informe desfavorable sobre o proxecto que se presenta,
entendendo que non é unha actividade que debe prestar o Concello de Fene, polo tanto ante
a imposibilidade de poder executala por todos estes motivos, decídese devolver os cartos e
non gastalos nesa obra, remata dicindo que en todo caso se dará resposta por escrito se así o
quere o grupo municipal do BNG.

2º.- Mocións.

2º.1.- Moción do grupo municipal do BNG contra os recortes sociais do Goberno do Estado e
da Xunta de Galicia para 2011.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido manifesta que a urxencia ven determinada porque o día 28
deste mes, previsiblemente, como todo o mundo sabe, vai haber unha modificación de toda a
normativa que regula as pensións, e como antes do día 28 non hai outro Pleno, incluso hai
posibilidade  dunha  convocatoria  de  folga  xeral  antes  dese  día,  por  este  novo  revés  e
retroceso no que son políticas sociais, e que esa é a razón, entenden que neste momento se
están a facer  negociacións entre o Goberno do Estado e os Sindicatos,  e que xa houbo
xuntanzas do Pacto de Toledo que determinaron unhas propostas de partida, é polo tanto é o
momento de presentar  a moción cando menos para crear as propostas de ampliación da
idade de xubilación, ampliación dos anos de cotización, ampliación dos anos de cálculo todo
en detrimento da maioría social.

Sendo as 19:57 abandona o salón de plenos o concelleiro do grupo municipal PSOE, Manuel
Ángel Rodríguez Carballeira.

De seguido, a Presidencia somete a votación ordinaria urxencia do asunto, sendo aprobada
por unanimidade dos membros presentes.

Seguidamente o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín fai uso da palabra
e pasa a dar lectura da moción, que transcrita literalmente di:

“ MOCIÓN CONTRA OS RECORTES SOCIAIS DO GOBERNO DO ESTADO E  DA XUNTA
DE GALIZA PARA 2011

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A actual crise económica está a ser o marco idóneo para que tanto o Goberno do Estado
como a Xunta de Galiza estean a levar a cabo medidas de claro carácter  antisocial,  que
seguindo os ditados de organismos como a UE, o FMI ou a OCDE, e baixo o pretexto de
reducir gastos e fomentar unha política de austeridade, están a supoñer un forte recorte das
prestacións e servizos sociais, e polo tanto,  un empeoramento das condicións de vida da
maioría da poboación.

Neste contexto, o último paso é o anuncio do Goberno do Estado de que presentará a finais
de xaneiro unha proposta de reforma do sistema de pensións. Este anuncio ven encadrado
nunha  campaña  con  numerosas  declaracións  tanto  do  Goberno  como  de  membros  e
institucións destacadas da dereita económica e dos poderes financeiros que tentan amosar
unha imaxe alarmista e catastrofista do sistema público de pensións, aludindo á súa futura

27 de 39



insostibilidade,  coa  clara  intención  de  crear  alarma  social,  que  é  o  mellor  recurso  para
posteriormente xustificar reformas regresivas na Seguridade Social e abrir o campo a fondos
de pensións privados e á privatización do propio sistema. 

Así, as declaracións que os diferentes membros do goberno do Estado están a facer sobre as
medidas  que  se  contemplarán  nesta  reforma  non  poden  ser  máis  preocupantes.
Anúnciasenos  o  incremento  da  idade  legal  de  xubilación  até  os  sesenta  e  sete  anos,  e
anúnciasenos tamén pensións de menor contía, a través da fórmula de incrementar os anos
para o cómputo da contía da pensión. Estas dúas medidas, de levarse adiante, suporán un
empeoramento das condicións de vida da gran maioría da poboación, ao ter que traballar
máis anos e recibir unha pensión menor.

Segundo o propio ministro de Traballo e Inmigración, a reforma incluirá o retraso da idade de
xubilación até os sesenta e sete anos, o que suporía a maior idade legal de xubilación dos
países do noso entorno. Non é esta a medida máis acaída para fomentar o reparto do traballo
e loitar contra o altísimo desemprego xuvenil, que se sitúa no 34,6% en Galiza (III trimestre da
EPA). 

Ademais,  o  goberno  do  Estado  está  a  propoñer  modificacións  no  cálculo  da  contía  das
pensións. Na actualidade a contía da pensión calcúlase en función do base reguladora da
persoa cotizante  nos  seus  últimos quince anos  antes  da xubilación,  e  o  goberno  propón
ampliar  este  período  até  os  vinte  anos  nunha  primeira  estancia,  propoñendo  que  nunha
segunda fase se eleve até os vintecinco anos. O incremento no período de cálculo diminúe a
contía  da  pensión  a  percibir  na  maioría  dos  casos.  Diversas  persoas  especialistas  en
economía estiman que, por cada incremento dun ano no período de cálculo da pensión, a
contía descende de media nun 1%. Así, de incrementarse en cinco anos este cómputo, a
pensión media dun galego ou galega, que está en 730,70 euros mensuais, descendería en
36,5 euros cada mes, e 511 euros anuais. Isto significa que ao ano, Galiza deixará de percibir
en  concepto  de  pensións,  227,3  millóns  de  euros  anuais.  Estes  descensos  duplicaríanse
nunha segunda fase que prolongaría este período até os vintecinco anos.

O BNG afirma que o actual sistema de pensións é sólido e solvente, e tamén que poden ser
necesarias  algunhas  reformas  no  mesmo,  pero  as  mesmas deben  servir  para  corrixir  os
aspectos regresivos que contempla o Pacto de Toledo, pacto apoiado polo PP e polo PSOE, e
que supuxo o primeiro paso para o retroceso do carácter público do Sistema de Pensións.
Polo tanto o BNG oponse frontalmente á reforma tal como a ten anunciado o goberno do
Estado.

Non obstante, a reforma das pensións non é o único motivo para preocupármonos. Tanto a
Xunta de Galiza como o Goberno do Estado acaban de levar a cabo medidas que provocarán
grandes  dificultades, especialmente  a  aquelas  persoas que se encontran  en  situación  de
desemprego e carecen de calquera cobertura económica.

Os galegos e as galegas por debaixo do limiar  da pobreza ascenden a máis de 600.000
persoas. Non obstante, o número de persoas perceptoras da renda de integración social de
Galiza (RISGA) é menor de 5.000 e os  orzamentos elaborados pola Xunta de Galiza para
2011, malia recoñecer que vai haber un incremento de solicitudes do 18%,  para 2011, vén
conxelar para 2011 as partidas dedicadas a estas persoas, como son as prestacións sociais
de  carácter  periódico  destinadas  a  garantir  recursos  económicos  de  subsistencia  a  quen
careza  deles,  como  a  renda  de  integración  social  de  Galiza  (RISGA);  as  Axudas  de
Emerxencia Social; o Servizo de Asistencia no Fogar e as destinadas ao financiamento dos
Plans Concertados e de Servizos Sociais Comunitarios, última esperanza de obter un ingreso
para moitos galegos e galegas que carecen de calquera outro apoio. Ademais, o goberno do
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PP recorta drasticamente os recursos destinados as políticas sociais e, nomeadamente, as
transferencias que en materia social realiza a administración galega aos concellos.

Neste contexto a supresión por parte do Goberno do Estado da axuda de 426 euros que viñan
recibindo 9.000 galegos e galegas, agrava as consecuencias dos recortes sociais practicados
pola Xunta de Galiza, incrementando a pobreza e agravando as desigualdades no noso país,
especialmente nun momento no que os traballadores e traballadoras que perderon o seu
emprego no punto máis álxido da crise (finais de 2008 e comezos de 2009) están a piques de
esgotar a cobertura por desemprego.

Polo o exposto,  o  grupo municipal  do BNG solicita  do Pleno da Corporación municipal  a
adopción do seguinte

ACORDO:

1. Instar ao Goberno do Estado a que retire a actual proposta sobre a reforma das pensións e,
nomeadamente, que se defendan os seguintes criterios ante unha futura reforma:

A idade legal de xubilación debe permanecer nos sesenta e cinco anos.

O período para  o cálculo  da contía  da pensión manterase os quince anos de cotización,
podendo optarse por fórmulas que permitan seleccionar o período da vida laboral con
maiores bases de cotización da futura persoa pensionista.

2.  Instar  ao  Goberno  do  Estado  a  manter  o  Programa  Temporal  de  Protección  por
Desemprego e Inserción (PRODI) co fin de asegurar que ningunha persoa desempregada
quede sen cobertura.

3.  Instar á Xunta de Galiza a incrementar substancialmente a dotación orzamental  para a
inclusión social e, en concreto, incrementar a contía da RISGA e das Axudas de Emerxencia
Social.”

Sendo as 20:05 abandona o salón de plenos o concelleiro do grupo municipal BNG, Manuel
Vicente Pico Sanmartín.

Sendo as 20:08 incorpórase o salón de plenos o concelleiro do grupo municipal BNG,  Manuel
Vicente Pico Sanmartín.

Sendo as 20:09 abandona o salón de plenos o concelleiro do grupo municipal PP, Juan José
Franco Casal.

Sendo as 20:11 incorpórase o salón de plenos o concelleiro do grupo municipal PP, Juan José
Franco Casal.

Continúa  o  voceiro  do  grupo  municipal  do  BNG,  Manuel  Polo  Gundín,  dicindo  que  a
exposición de motivos e suficientemente clara e expresa, e se se vai entrar en debate darán
datos  concretos  sobre  esta  presunta  necesidade  de  reforma,  para  mal,  do  sistema  de
pensións.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal,  que  manifesta  que  independentemente  dunha  matización  que  farán  despois  é
consciente que nesas negociacións seguramente se leve para diante o pacto de Toledo, non
se sabe que resultado van ter, e di que, os membros do PP, van facer liberdade de voto e que
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cada un, vote o que queira, porque son conscientes que o mellor o PP apoiará posiblemente
algunhas das medidas que se van a tomar e supón que o fará dentro do Pacto de Toledo, así
como na exposición de motivos non están de acordo con moitas cousas que se din porque
non comparten, si comparten persoalmente as conclusións e polo tanto votarán a favor. 

De seguido intervén a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora Bértoa Puente para
facer unha matización en canto a exposición de motivos en canto a alusión que fixo o voceiro
do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín na intervención da moción anterior, de que
estaba de acordo coa súa exposición de que a Xunta de Galicia aumentara este ano a partida
do RISGA en relación co ano anterior  nun 3% e que é normal  aumentar  cada vez mais,
porque por desgraza cada vez van ser mais as persoas que as solicitan.

Intervén  o  sr.  alcalde  para  darlle  a  palabra  o  voceiro  do  grupo  mixto,  Manuel  Sánchez
Martínez quen, unha vez concedido, di que está totalmente de acordo e que é volver a repetir
o mesmo que dixo anteriormente, di que coincide totalmente e que é totalmente certo o que
din,  continúa a súa intervención facendo referencia á reforma das pensións e que,  o que
buscan,  como xa  explicou  anteriormente,  é  terminar  co  sistema de  seguridade público  e
obrigar os traballadores e traballadoras a que contraten fondos privados e como non se pode
facer dunha soa vez, vaise buscando pouco a pouco, ambos partidos tanto PSOE como PP,
como os partidos da dereita PNV, CIU e Coalición Canaria están por esa labor, por obrigar os
traballadores a que contraten plans privados e como xa dixo anteriormente eses plans son un
desastre alí onde se implantaren e cita o caso de EEUU, Chile, e di que os plans de pensións
non están funcionando en ningún lugar do mundo, fala dos plans de pensións en España e
continúa a súa intervención repetindo o manifestado na intervención feita no 2º punto da orde
do día, referente á moción do grupo político municipal do BNG contra os recortes sociais nos
orzamentos da Xunta de Galiza de 2011.

De seguido di que vai rematar a súa intervención con dous chistes, un que di que se quen
decide a política os Estados son os mercados prescindamos dos gobernos e o outro é sobre o
que dixo un Ministro alemán que cando estivo de ministro facían cola os empresarios para que
os recibira a ministra e hoxe en día di que é o revés.

Sendo as 20:17 h, abandona a sesión o concelleiro do grupo municipal PSOE, Juan Manuel
Lourido González. 

Intervén  o  sr.  alcalde  para  facer  un apunte  ó  PP sobre  a  liberdade de  voto  e  di  que el
encantado de que fagan liberdade de voto, pero cando o fagan os demais que non se critique,
continúa a súa intervención dicindo que o grupo socialista  con respecto a moción vai votar a
favor da moción, entende que o goberno estes días está facendo esforzos moi importantes
para chegar a un acordo coas forzas sindicais e cos axentes económicos para poder pactar
esa  reforma  do  sistema  laboral,  esa  reforma  das  pensións  e  certo  que  en  base  a  iso
poderíanse abster a espera do que pasa con ese acordo, pero entende que a moción non
plantexa  mais  aló  que  solicitar  que  non  se  incremente  a  idade  real  de  vida  laboral  dos
traballadores e que non se incremente o período para o cálculo das pensións di  que son
cuestións que lle parecen razoables e que entende que é un debate qu hai que afrontar con
maior seriedade e responsabilidade tamén por parte de todos grupos políticos no sentido do
que está en xogo, di que hai teorías económicas  que apuntan o contrario pero que é certo
que parece que a diminución do número de habitantes e por tanto o número de cotizantes e
ese  incremento  de  persoas  perceptoras  de  pensión  etc.  parece  que  nun  futuro  non  moi
lonxano, podería estar en perigo a estabilidade do sistema de pensións, insiste que sabe que
hai economistas e que hai estudios que din o contrario e que o incremento da produtividade
fará que con menos cotizantes se poida manter un nivel de prestacións sociais, en todo caso
di que é un aspecto sobre o que hai que reflexionar, e sobre todo saber como queremos facer,
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remata a súa intervención dicindo que, hai que darlle unha repensada ao sistema público de
pensións,e de como cotizamos e como contribuímos o conxunto de cidadáns o mantemento
desa  caixa  pública  e  o  mantemento  dun  sistema  de  pensións  que  para  eles,
indubidablemente,  ten  que  seguir  sendo  público,  continúa  dicindo  que  dende  o  grupo
socialista de Fene entenden que o incremento da idade de xubilación non sexa a vía mais
axeitada, aínda que a nivel europeo as liñas vaian por ahí, insiste en que poden haber outras
fórmulas e que neso está o goberno e os sindicatos, pensando e traballando estes días para
chegar a un acordo e reitera que van votar a favor, porque a moción non di ,mais alá de que
se exploren ese tipo de vías alternativas, antes de chegar a ese tipo de acordos.

Sendo as 20:23 h, abandona a sesión a concelleira do grupo municipal PSOE,  Rocío Rey
Sampayo.

Sendo as 20:24 h, incorpórase a sesión o concelleiro do grupo municipal PSOE, Juan Manuel
Lourido González. 

De seguido intervén o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín, para  felicitar
polos grandes avances que ve, aos que son capaces de chegar coas mocións do BNG no
pleno de Fene, a capacidade de avance xa que noutras institucións, noutros organismos e
noutros foros ou no propio Pacto de Toledo onde o BNG fixo a mesma proposta e esa mesma
proposta  quedou  desafortunadamente  derrotada  democraticamente,  di  que  el  no  é
economista, pero o que si  é obxectivo é que os economistas que votan as contas destas
previsións de futuro alarmistas, son os mesmos que paga o BBVA, o banco Santander...son
os mesmos que están vinculados cos poderes económicos que van a ditar as normas que lle
interesan ás entidades financeiras e o capital, é dicir concentrar nun lado e descapitalizar ao
outro, e outro di que son eles, a xente, e nun momento de crise onde falta circulante a forma é
exprimir as persoas, onde se pode gañar, pero gañar froito de traballar moitos anos en forma
de pensión, di que intentan enganar e cualifica de inocentada, porque todos os pronósticos
que se dixeron di que están aí os estudios para ver, di que están publicados e que existen, di
que en todas as reformas equivocáronse citando varios exemplos, di que os 17 millóns de
cotizantes xeraron un superávit na caixa da Seguridade Social suficientemente grande, que no
terceiro  trimestre  deste  ano  pasado  houbo  once  mil  millóns  de  superávit  na  caixa  da
Seguridade Social, di que hai que votar contas pero que se está facendo unha propaganda ao
público  en  xeral  co  mesmo  slogan  e  co  mesmo  argumento  e  ninguén  fala  do  fondo  da
cuestión que é empobrecer a medio ou longo prazo á xente, para enriquecer nese medio e
longo prazo ás entidades financeiras remata dicindo que desde o BNG, teñen claro que hai
outras formas de facer e que en España hai unhas pensións moi baixas, mais de cen euros
por debaixo da media e que con isto o único que se vai facer é un empeoramento da maioría
social.

Rematado o debate, a Presidencia somete á votación ordinaria a moción proposta polo grupo
municipal do BNG, sendo aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1.  Instar ao Goberno do Estado a que retire a actual  proposta sobre a reforma das
pensións e, nomeadamente, que se defendan os seguintes criterios ante unha futura
reforma:

A idade legal de xubilación debe permanecer nos sesenta e cinco anos.

O período para o cálculo da contía da pensión manterase os quince anos de cotización,
podendo optarse por fórmulas que permitan seleccionar o período da vida laboral
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con maiores bases de cotización da futura persoa pensionista.

2.  Instar  ao  Goberno  do  Estado  a  manter  o  Programa Temporal  de  Protección  por
Desemprego  e  Inserción  (PRODI)  co  fin  de  asegurar  que  ningunha  persoa
desempregada quede sen cobertura.

3. Instar á Xunta de Galiza a incrementar substancialmente a dotación orzamental para
a inclusión social  e,  en concreto,  incrementar  a contía  da RISGA e das Axudas de
Emerxencia Social.”

2º.2.- Moción do grupo municipal do PP en contra da subida do recibo da luz acordada para o
primeiro trimestre de 2011.

Intervén  o  sr.alcalde  para  darlle  o  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  do  PP,
Gumersindo Pedro Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta que a urxencia xa vai
pasada, porque a suba está practicada xa, pero que creen que era una moción necesaria
mais que nada, porque se está anunciando que moi probablemente esta non sexa a última
subida do ano, se non que en meses sucesivos pode haber outra subida e que creen que
dende o Concello deben aportar o seu grado de area, para tratar que o goberno se conciencie
de que con estas subidas, está prexudicando ás clases sociais menos favorecidas e que por
iso propoñen que se vote a urxencia.

Intervén o alcalde para sinalar que se ben non hai razón para ela, van votar a favor porque
nunca se veta, salvo casos moi excepcionais, a presenza de ningunha moción, se ben como
dixo  o  portavoz  do  PP  o  acordo  xa  está  adoptado,  polo  que  a  urxencia  é  bastante
cuestionable, pero en todo caso van votar a favor e aceptan por unanimidade.

Seguidamente o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo Gundín fai uso da palabra
e pasa a dar lectura da moción, que transcrita literalmente di:

“MOCIÓN EN CONTRA DA SUBIDA DO RECIBO DA LUZ ACORDADA PARA O PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2011

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O inicio do ano 2011 non podía comezar peor para as maltreitas economías dos fogares e das
empresas  galegas.  A  nefasta  política  económica  do  presidente  Zapatero  esmaga  aos
contribuíntes con subidas dos bens de primeira necesidade como a luz e o gas, nun 10% e un
4% respectivamente. 

Desde que goberna o Partido Socialista, a luz non parou de subir, así dende o ano 2006 o
recibo da luz subiu mais dun 40%, mentres que cando gobernou o Partido Popular entre 1996
e 2004 o recibo da luz baixou un 14,2%, moi por riba da media da UE.

Esta nova subida da luz é unha mostra máis do fracaso da política enerxética socialista. Neste
sentido compre destacar que un terzo da subida experimentada a principios deste ano 2011 é
consecuencia da aplicación do Real Decreto que prima o carbón nacional, que ten un maior
custe e menor capacidade calorífica que o importado, que é o que se utiliza nas centrais
galegas de As Pontes y Cerceda.

Os galegos e as galegas non se merecen este novo castigo do Goberno de España que se
engade  á  baixada  dos  salarios,  á  conxelación  das  pensións,  á  subida  de  impostos,  ao
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incremento do prezo da gasolina e do gasóleo e a supresión dos incentivos fiscais á compra
de vivenda, do cheque bebé e da axuda de 426 euros ós desempregados de longa duración.

O  Partido  Popular  valora  esta  subida  como  grave  prexuízo  á  capacidade  adquisitiva  de
fogares,  autónomos,  empresas e PEMES, por iso consideramos que é necesario un gran
pacto en política enerxética que aporte estabilidade a un dos factores de competitividade máis
importantes para a nosa economía, como é a do custe da enerxía.

Polo  exposto  anteriormente,  se  somete  ao  Pleno  do  Concello  de  FENE a  adopción  dos
seguintes ACORDOS:

O Pleno do Concello de FENE 

Manifesta o seu rexeitamento á subida unilateral acordada polo goberno na Resolución que
establece o custo de produción de enerxía eléctrica e as tarifas de último recurso a aplicar
no primeiro trimestre de 2011.

Insta ao Goberno de España a alcanzar un gran pacto en política enerxética que permita
acometer unha reforma integral do sistema eléctrico en España de forma que non sexan
os consumidores os que teñan que pagar a factura da aposta polo carbón nacional e que
tanto prexudica aos intereses de Galicia

Insta  ao  Goberno  de  España a  conxelar  o  recibo  da  luz  durante  o  ano 2011,  xa  que a
electricidade  é  un  ben  de  primeira  necesidade  que  afecta  directamente  a  toda  a
poboación,  así  como  a  competitividade  das  nosas  empresas  e,  por  tanto,  ás  súas
expectativas de creación de emprego.”

De  seguido  fai  uso  da  palabra  ao  voceiro  do  PP,  Gumersindo  Pedro  Galego  Feal,  para
xustificar o contido da moción e pedir o apoio para ela, quen unha vez concedido manifesta
que o que si está claro é que dende o ano 2006 a luz leva subido mais dun 40%, e que a todo
esto hai que sumarlle non solo a subida da luz, se non tamén a subida do gas, di que a subida
da luz  ronda un 10%,  a  do  gas  4  %,  o  que hai  que  engadirlle  á  conxelación salarial,  a
conxelación das pensións, subida da gasolina, do transporte, dous puntos de IVE , subida de
impostos indirectos e en fin a retirada de incentivos para a adquisición de primeira vivenda,
etc, di que isto non é mais que o río que non cesa e que entenden dende o partido popular,
que ven motivado pola falta de criterio á hora  de fixar cal debe ser a política enerxética deste
país e a que se veu levando durante estes seis anos é a equivocada, e o que están facendo
na electricidade é elevar o recibo da luz e así se está prescindindo de fontes de enerxía que
sería mais barata e apostando por outras que encarecen o recibo da luz, di que por desgraza
nos estamos aproximando moito con este tipo de políticas, á políticas tercermundistas que
parece que son as que lle gustan ao señor Rodríguez Zapatero, en vez de mirar para Hugo
Chávez, ou para Alemania, pero seguro que dende Alemania calquera día lle din Pepe vente
para Alemania, continúa dicindo que, creen que debe de tratar de atallarse unha nova subida
da luz e propoñen ao concello de Fene:

O seu rexeitamento á subida unilateral acordada polo goberno na Resolución que establece o
custo de produción de enerxía eléctrica e as tarifas de último recurso a aplicar no primeiro
trimestre de 2011.

Instar ao Goberno de España a alcanzar un gran pacto en política enerxética que permita
acometer unha reforma integral do sistema eléctrico en España de forma que non sexan
os consumidores os que teñan que pagar a factura da aposta polo carbón nacional e que
tanto prexudica aos intereses de Galicia.
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Insta  ao  Goberno  de  España a  conxelar  o  recibo  da  luz  durante  o  ano 2011,  xa  que a
electricidade  é  un  ben  de  primeira  necesidade  que  afecta  directamente  a  toda  a
poboación,  así  como  a  competitividade  das  nosas  empresas  e,  por  tanto,  ás  súas
expectativas de creación de emprego. 

Intervén o alcalde para darlle a palabra ao voceiro do grupo municipal mixto, Manuel Sánchez
Martínez, que unha vez concedido manifesta, que o punto dous non o poden votar porque a
aposta polo carbón nacional non é a que fai a subida.

Intervén o alcalde para manifestar que, se pase a debatir e votar a moción enmendada co
carbón nacional, de seguido, sinala que eles na proposta de resolución están de acordo que
non teñen maior problema en rexeitar a subida do recibo da luz,  e que non están de acordo
na exposición de motivos e que polo tanto retirada á exposición de motivos, votarán a favor e
remata dicindo que esperan que se algunha vez,  o PP volve a gobernar  en España que
cumpra isto, e que non se poña en marcha o modelo enerxético e o modelo de cobro que
rexeu cos gobernos do partido popular, e en certo modo causantes da situación na que está o
sistema enerxético e causantes tamén de subir o recibo da luz, pero que en todo caso iso non
quita que eles non vexan que non debería subir o que subiu, lles pareza positivo que iso se
poida facer sempre por consenso e por acordo entre todas as forzas políticas e que polo tanto
eles van votar a favor da moción.

De seguido dálle a palabra ao voceiro do grupo municipal do BNG Manuel Polo Gundín, quen
unha vez  concedido,  manifesta  que para  o BNG,  están de acordo co  contido  da moción
incluso co do carbón ,pero que sen el  non se desvirtúa unha parte fundamental,  que é a
subida da luz, di que para eles é unha moción oportunista, dende o punto de vista de que o
PP, do que di aquí ten razón, que o apoian e están de acordo, pero onde goberna, di unha
cousa e logo fai outra, continua dicindo que vai poñer dous exemplos clariños como é que, un
elemento  tan  básico  como  a  enerxía  é  a  auga,  aprobouse  unha  lei  de  augas,  onde  se
establece un canon que ninguén se preocupa porque ata despois das eleccións non entra en
vigor, pero que despois das eleccións, os concellos van pasar a cobrar un canon moi superior
ao que se está cobrando agora de imposto, e que se lle vai meter incluso as traídas privadas,
aos pozos particulares, a toda aquelas vivendas que teñan auga que son todas, modulable en
función de moitos criterios, pero que é un imposto que se lle vai meter a todo o mundo e pobre
do que teña vacas, que beban moito que o contador aguante, di isto porque é un exemplo
claro dun imposto, que non é xusto porque se aplica a un ben de primeira necesidade como é
a electricidade a todo o mundo sen excepción cun criterio recadatorio e que eles sempre
compartiron que hai que cobrar impostos, que a esquerda cobra impostos, que a dereita os
baixa,  pero  que  os  baixa  cando  pode  e  agora  que  non  pode  os  sube  e  os  suben  á
xeneralidade da poboación non aos que teñen mais, aos que gañan mais, as entidades que
gañan cartos, son os grandes imperios que neste caso son Endesa, Iberdrola, Fenosa etc,
eses son os grandes monstros os que había que atacar, e non se lles ataca se non todo o
contrario xa que se lles regala un 10% no recibo da luz neste ano 2011, este agasallo entre
outras cousas é porque hai que pagar os 225 euros a tonelada de carbón asturiano, leonés e
castelán, esa é unha das razóns e a outra é o déficit tarifario que eles din que teñen, que non
é déficit tarifario, eso é falso, o que  hai é menos consumo eléctrico neste país, por eso hai
ese  problema  co  carbón  coas  eólicas,  etc.  e  aínda  encima  as  centrais  en  Pontevedra
bourando, xerando electricidade que non hai onde metela é dicir hai un problema real porque
os consumos das casa , da xente que é o que mantén o sistema nunha porcentaxe, na outra
parte non existe,  é dicir  hai  unha baixada bestial,  cómo se compensan as eléctricas, pois
subindo a tarifa as persoas, os autónomos ao pequeno negocio, ese é o gran afectado por iso
di que comparten a moción.
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Innerven o alcalde para darlle a palabra o voceiro do grupo municipal de PP,  Gumersindo
Pedro Galego Feal,  que manifesta  que aceptan a emenda e  que lle parece moi ben todas
esas recomendacións pero que quere recordar ao BNG que en centros de Concellos de aquí
de Galicia están apoiando a política antisocial que está levando a cabo o PSOE e non lles
caen os  aneis  por  estar  apoiando o partido  que acaba de conxelar  as pensións,  que fai
recortes sociais, etc.

Intervén o alcalde dicindo que dende a bancada dos antisociais, que soamente quere facer un
apunte que non vai ser reiterativo, pero que por el oxalá non se conxelaran as pensións pero
que supón,que están mellor conxeladas a día de hoxe con vinte e pico por cento mais, do que
estaban cando gobernaban eles con bastantes menos cartos, o salario mínimo en seiscentos
e pico e non en trescentos e pico cando gobernaban eles, que se conxela unha parte pero
logo de sete anos de subidas constantes por riba do IPC,  remata dicindo que hai que contar
toda a verdade que a etiqueta de antisocial que xoguen con ela se queren, pero que non lle a
apliquen a eles.

Intervén o alcalde para darlle a palabra o voceiro do grupo municipal mixto, Manuel Sánchez
Martínez, quen unha vez concedido, manifesta que están totalmente de acordo coa moción
porque  os  grandes  monopolios  eléctricos,  cando  chegue  final  de  ano  vai  gañar  Endesa,
Iberdrola e Unión Fenosa, uns dez mil millóns de euros, razón mais que suficiente, que se hai
eses beneficios como é, que se sube o prezo, continua dicindo que o cidadán español paga a
corrente mais cara, o cidadán paga o que ten que pagar, pero que hai empresas que están
pagando moi pouco por elo, que o prezo sube por varios motivos, entre eles polas nucleares,
que se estivo pagando para elas un imposto durante moito tempo e ademais hai que pagarlles
que  elas  non  o  van  a  pagar  o  desmantelamento  desas  centrais,  cando  se  produza  e  o
tratamento dos residuos cos cemiterios nucleares, os ciclos combinados tamén aquí se gastou
unha auténtica animalada e o petróleo e o gas tamén subiu unha animalada, o carbón de
importación tamén sae caro e contamina o nacional indubidablemente, tamén hai outras dúas
que son as tecnoloxías novas, a fotovoltaica e a térmica, que tamén hai que gastar diñeiro
para que se vaian implantando, continúa dicindo que tamén hai que destacar a enerxía que se
produce  con  auga  que  sae  moito  mais  barata  e  hoxe  en  día  a  eólica  que  é  rendible  e
finalmente sinala a nuclear.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  a  moción  emendada,
quedando aprobada por unanimidade.

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

O Pleno do Concello de FENE

Manifesta o seu rexeitamento á subida unilateral acordada polo goberno na Resolución
que establece  o  custo  de  produción  de  enerxía  eléctrica  e  as  tarifas  de  último
recurso a aplicar no primeiro trimestre de 2011.

Insta ao Goberno de España a alcanzar un gran pacto en política enerxética que permita
acometer unha reforma integral do sistema eléctrico en España.

Insta ao Goberno de España a conxelar o recibo da luz durante o ano 2011, xa que a
electricidade é un ben de primeira necesidade que afecta directamente a toda a
poboación, así como a competitividade das nosas empresas e, por tanto, ás súas
expectativas de creación de emprego. 
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3º.- Rogos e preguntas.

Sendo as 20:45 abandona o salón de plenos a concelleira do grupo municipal do PP,  Rocío
Aurora Bértoa Puente.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido di que quere preguntar sobre o tema dunha moción, que
presentaran en relación a un dobre accidente alí, nunha vivenda de Barallobre, de se se fixo
algo ao respecto diso, di que segue nas mesmas condicións que estaba e que xa houbo outro
accidente un pouco mais abaixo, hai uns días, bastante grave, incluso con risco de haber
vítimas, polo que pregunta se se avanzou algo nese sentido coa Deputación. Tamén  pregunta
se se xestionou o acceso, que estaba falado coa anterior empresa antes de que dera quebra
e  se  retirara  da  obra,  do  acceso  o  local  social  de  Barallobre,  que  tiña  problemas  de
accesibilidade e había esa petición feita, continúa dicindo que presentaran unha proposta fai
mais dun mes, dun guión sobre medidas básicas do orzamento e di que xa preguntaron con
anterioridade, e di que quere saber se había algunha previsión para atender ese orzamento
de  cara  o  orzamento  deste  ano  2011,  tamén pregunta  se  hai  novidade con  respecto  ao
Convenio da auga Magalofes, Sillobre, San Marcos con respecto a Consellería de Política
Territorial, tamén pregunta sobre a sinatura dos veciños, da asociación de veciños da armada
en Maniños, na que pedían as beirarrúas e pregunta se se pagou algunha factura as varias
empresas que veñen polo Concello e fai un rogo para que na vindeira Comisión a Concelleira
responsable da radio, explicara as medidas de aforro da radio, como valora a  reducción de
programación na mesma e por último que se cubran as baixas que hai no Concello, con bases
en  tempo e  que  non  se  excusen  deficiencias  en  determinados  servizos,  coas  baixas  de
persoal  e remata agradecendo as respostas que recibiron a preguntas que teñen feitas e
aclara que non tivo tempo a ler as mesmas e espera que se correspondan ao que teñen
preguntado dende hai tempo.

Intervén o sr. alcalde para dicirlle que se non fora así, o goberno está a disposición para
matizalo, aclaralo e o que fora necesario.

De seguido  intervén  a  concelleira  do  grupo municipal  do  BNG,  Inés  Roca Requeijo  para
formular  unha  pregunta  concelleiro  delegado  de  Obras  e  Servizos,  José  Antonio  López
Rodríguez, acerca de se solventaron algunhas das demandas que fixeron os veciños nos
plenos dos últimos meses.

De seguido intervén  o concelleiro do grupo municipal do BNG,  Edgar Antonio Vigo López,
para continuar cun rogo que fixo no pleno anterior, sobre o asfaltado do tramo da estrada
dende a Ponte de Maniños ata Mugardos, comenta que nese tramo estiveron despintando as
saídas das vivendas que se atopan nesa estrada, sen criterio moi técnico, que non sabe a que
ven, e remata preguntando cando se van a facer esas obras, tamén pregunta sobre o motivo
de que algunha entidade ou sociedade dende o Concello se lle subministrara, subvencionara
ou pagara uns reis magos especiais, diferentes dos da cabalgata, pide unha explicación polo
cambio de horarios que se realizou e pola distribución das bolsas de caramelos para todo o
recorrido, e remata preguntando cando se vai facer o pago das subvencións ordinarias do
2009 e  nominativas do 2010.

De seguido intervén o concelleiro  do  grupo municipal  do BNG,  don Manuel  Vicente  Pico
Sanmartín, para preguntar ao Concelleiro de Obras, sobre as obras de Fenosa no polígono de
Vilar do Colo, se está a facer un seguimento delas, e se teñen coñecemento de como están e
como van a deixar aquilo e remata facendo un rogo de cando se vai poder ver iluminado o
polígono de Vilar do Colo.
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De seguido intervén o sr. alcalde que resposta, con respecto á seguridade na travesía de
Barallobre, o que se fixo foi remitir un escrito a Deputación Provincial solicitando a instalación
de medidas de seguridade e di que mañá mesmo ven o responsable de obras da Deputación
Provincial,  para falar tanto do tema da seguridade na vía como do tema das beirarrúas e
diversas  cuestións  puntuais  que  serán  tratadas mañá a  tres  bandas,  coa Deputación,  co
Concello e coa empresa contratista.

Prosegue dicindo o alcalde, respecto  os orzamentos di que a vontade do goberno municipal é
poder aprobar un orzamento nas primeiras semanas do ano e non chegar ás elección co
orzamento  prorrogado,  entende  que sería  unha irresponsabilidade e  que o  Concello  está
traballando  e  elaborando  cos  servizos  económicos,  unha  proposta  que  será  remitida  os
grupos políticos e espera que haxa vontade para chegar a acordos. 

Prosegue  dicindo  o  alcalde,sobre  novidades  con  respecto  ao  abastecemento  de  auga  a
Magalofes,  di  que  formalmente  non  teñen  ningunha,  as  cartas  que  se  lle  remitiron  a
Consellería de Medio Ambiente di que non tiveron respostas aínda.

Prosegue  dicindo  o  alcalde,  respecto  as  beirarrúas  da  armada  di  que  está  falado  con
Deputación, e di  que neste momento inicial  Deputación no ve ningún problema, sempre e
cando o Concello poida xestionar os terreos necesarios para poder facer esas beirarrúas co
cal di que o que toca e comezar a negociar terreos e ver que terreos hai dispoñibles na zona.

Prosegue dicindo o alcalde, respecto ao pago de facturas, di que nas últimas semanas do ano
se foron pagando facturas como se fai habitualmente e regularmente, a través das Xuntas de
Goberno e intentando obviamente pagar as máximas posibles.

Prosegue dicindo o alcalde, sobre os caramelos na cabalgata de reis, di que é un clásico dos
plenos de xaneiro esta pregunta,  e di que non cree que houbera déficit de caramelos e di que
se o problema era que estaban mal repartidos, insiste en que ninguén do goberno municipal
determinou como se repartían os caramelos.

Prosegue dicindo o alcalde, sobre as obras de Fenosa en Vilar do Colo, di que non recibiron
ningunha queixa, pero se pode ir votar un ollo, polo enxeñeiro municipal, por si houbera algún
problema, e sobre o tema da iluminación di que xa se falou nalgún pleno, di que hai moitas
zonas que non están iluminadas cita Cabanas e di que en Fene hai algunha e que nesa zona,
se pediu unha subvención á Xunta de Galicia pero di que non lla deron e que o que se fixo foi
incluíla na convocatoria de axudas do Plan Ferrol para o ano que ven.

De  seguido  fai  uso  da  palabra  a  concelleira  de  Cultura,  Carmen  Silvar  para  responder
respecto  do  tema  das  subvencións  dicindo  que  rematou  o  prazo  de  presentación  de
solicitudes de subvencións e se vai revisar a documentación e se teñen que presentar mais
documentación se lles requirirá e referente as subvencións nominativas di que hai entidades
que  presentaron  a  documentación  que  tiñan  que  presentar  e  se  procederá  a  pagar  nos
vindeiros días e que a outras houbo que requirirlles para subsanar documentación é se está
pendente diso. 

Intervén o concelleiro do grupo municipal do BNG, Edgar Antonio Vigo López, para preguntar
cando se vai pagar.

De seguido fai uso da palabra a concelleira de Cultura, Carmen Silvar para reiterarlle que hai
un  prazo  de  subsanación  de  errores  e  di  que  se  quere  o  concelleiro  se  comenta  coa
Interventora e aclara eses prazos.
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Prosegue a concelleira de Cultura, Carmen Silvar, con respecto a a cabalgata, di que dende  o
Departamento  de  Cultura  se  organiza  unha  cabalgata  como  todos  os  anos,  e  di  que  o
Departamento de Cultura non vai a pagar outra cabalgata mais que a do Concello.

De seguido fai  uso da palabra o concelleiro delegado de Obras e Servizos, José Antonio
López Rodríguez para responder as cuestión que se lle formularon, e comeza coas demandas
dos veciños e lle informa ao concelleiro que se dou conta na Comisión, que el non estaba, e
lle repite esa dación de contas en relación os 4 asuntos pendentes e conclúe dicindo que o
tema de Sillobre está solventado e o tema do Sartego, como o de Mercadona e o do Camiño
de Mundín, están traballando para solucionalo.

A continuación pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido di que quere facer un rogo para que se lle explique como
esta o tema da devolución ao Estado das cantidades adiantadas no seu día, se se pode levar
a seguinte Comisión esta aclaración, e logo fai varios rogos en canto o tema da fibra óptica do
Vilar do Colo di que se perdeu a subvención e o Concello de Fene quedou sen canalización,
reitere e utiliza a figura da súplica para que se  amañen as beirarrúas do colexio Jorge Juan
aínda que sexa privado, o bache na entrada da estrada da praia de Almieiras, di que hai que
enchelo, continúa facendo outro rogo sobre fugas no alcantarillado das vivendas de pedro
pena, que se lle dea conta a Aquagest, continúa facendo referencia as obras que se fan e a
ocupación da vía pública mirar de evitar os días mais conflitivos, e sobre as resolucións da
Alcaldía  di  que  se  están  facendo  contratacións  verbais  e  que  deberían  facer  caso  das
recomendacións dos técnicos municipais e tamén di que viu en cortos períodos de tempo 6 ou
7 delegación da alcaldía, e fai un rogo de que non se abuse de tanta delegación e roga o
alcalde e o concelleiro de obras, que non se lle chamen mentiroso en público e logo se lle dea
a razón por escrito, en relación os proxectos de reposición da rede de Porta do Sol, Naturais e
carretera da Fraga de que non estaban aprobados polo pleno de Diputación. 

De seguido intervén o sr. alcalde que resposta, sobre a devolución ao Estado das cantidades
adiantadas, di que se vai devolver prorrateada nos próximos 40 meses.

Prosegue o sr. alcalde, sobre as beiravía da Jorge Juan di que o Concello mirará de facer esa
obra, tanto para o colexio como para os peóns que circulen por aí.

Prosegue o sr. alcalde, en canto o das delegacións de alcaldía di que non se faga demagoxia
que non se fan nin mais nin menos das que se fan sempre, e que as delegacións de alcaldía
non significa que o alcalde non estea traballando no Concello, e pon exemplos como que o
alcalde  teña  unha  reunión  co  Conselleiro  de  Medio  Ambiente  e  haxa  unha  mesa  de
contratación  ou  unha  Xunta  de  Goberno  a  mesma  hora,  e  hai  que  delegar  para  que  o
concelleiro poida presidir esa Xunta de Goberno.

Prosegue o sr. alcalde dicindo que toma nota dos demais rogos e os terá en consideración
todos eles.

A continuación o concelleiro do grupo mixto municipal, Manuel Sánchez Martínez, fai uso da
palabra para preguntar sobre cando está previsto presentar o borrador dos orzamentos, e un
rogo de presentar o estado de execución para ver a evolución, continúa facendo referencia a
moción do PP das eléctricas, e un corte de subministro que houbo en Fene, di que hai que
facer un requirimento para que presten un servizo como Deus manda e ofrezan aos veciños o
servizo que teñen que ofrecer, e pregunta se Fenosa comunicou algo ao Concello e continúa
preguntando  pola  Comisión  que  se  creou  de  Seguimento  dos  pasos  a  nivel  e  todo  iso,
pregunta  se  houbo  algunha  reunión  mais  onde  ía  a  participar  o  Concello,  e  remata
preguntando polo límite de velocidade que se ía poñer de 50 qm de se está establecido.
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De  seguido  intervén  o  sr.  alcalde  que  resposta,  sobre  os  presupostos,  dicindo  que  está
Intervención neste momento facendo o seu traballo tanto co Estado de Execución como coa
proposta de orzamento , e o goberno tamén, para telo canto antes,  pretenden sacalo adiante
no primeiro tramo do ano ao igual que o Estado de Execución.

Prosegue o sr. alcalde, sobre a Comisión de Seguimento con ADIF dicindo que se celebrou a
xuntanza o outro día para constituíla e se estivo mirando co enxeñeiro municipal as distintas
posibilidades de peche da vía e non houbo ningunha mais polo momento, di que a previsión
que lle transmite o presidente de ADIF e que en febreiro, marzo se licite a obra e finais de
marzo, abril, poder ter as obras adxudicadas e en fase de execución.

Prosegue o sr. alcalde, sobre o límite de velocidade dicindo que o que piden os veciños e
prolongar o límite de 50 km ata as curvas de Santa Ana, estará desde que o cartel que pon
Fene estea en Santa Ana mentres tanto, ese tramo di que cree que está a 80 qm.

Prosegue  o  sr.  alcalde,  dicindo  que  cando  faltou  a  luz  comunicáronse  con  Fenosa
telefonicamente, e lles din que foi por un fallo dun transformador en Cornide e que o están
amañando e di que ao longo da mañá o servizo eléctrico restableceuse.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión sendo as 21:34
horas do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo isto a presente acta,  do que eu,
secretaria accidental, dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente

A secretaria accidental,

Iván Puentes Rivera Sonia Corral Corral
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