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ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  REALIZADA  POLO  CONCELLO  PLENO  EN  DATA  7  DE
NOVEMBRO DE 2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:07 horas do
día 7 de novembro de 2013, baixo a presidencia do sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro
Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión
ordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

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

1.  Aprobación,  se  procede,  das  actas  da  sesión  extraordinaria  do  28.10.2013  e
extraordinaria urxente do 30.10.2013

Non habendo obxeccións, as actas quedan aprobadas.

2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía dende o número 1066/2013 á 1122/2013

Os concelleiros danse por informados.

3.  Dación  de  conta  do  informe  de  Intervención  e  Tesourería  correspondente  ao  3º
trimestre de 2013 sobre o cumprimento das previsión establecidas na Lei 15/2010, de 5
de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro pola que se establecen as
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais

Os concelleiros danse por informados.

4.  Aprobación,  se  procede,  do  expediente  1/2013  de  modificación  de  finalidades  do
préstamo núm. 95/45849477 formalizado co Banco de Crédito Local 

Consta no expediente a seguinte proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente con 3 votos
a favor do grupo municipal do PP e 5 abstencións (2 do grupo municipal PSOE, 2 do grupo municipal
do BNG e 1 do grupo municipal mixto) na Comisión Informativa de Facenda, Promoción Económica,
Formación e Emprego realizada o 28 de  outubro do 2013:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
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Vista a providencia da Alcaldía de 23 de  outubro de 2013 na que se expoñen a necesidade e
motivos para acordar unha nova desafectación do préstamo concertado co BCL no ano 2008 e cuxo
contido se  da por reproducido na presente proposta.

E  tendo   en  conta  que  o  mantemento  duns  préstamos  non  utilizados,  coa  conseguinte  carga
financieira que estes comportan, constitúe unha situación totalmente antieconómica.

Visto que unha vía de utilización dos devanditos sobrantes  constitúe unha modificación de crédito
consistente ben nun crédito extraordinario ben nun suplemento de crédito.

Esta  Alcaldía,  co obxeto  de proceder  a  unha  aplicación  parcial  de  ditos excesos de financiación
propón ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO: aprobar a seguinte modificación de finalidades do préstamo 95-45849477  formalizado co
Banco de Crédito Local por importe de 399.000,00 euros no exercicio 2008:

1.Novas inversións a dotar:

Nº Proxecto Denominación Importe (€)

AB Transferencia Consorcio Igualdade Benestar (escola infantil)                       164000,00
 

______________
TOTAL----------------------------------164000,00

2.Inversións sustituídas polas anteriores:

Denominación Importe (€)

P1 Transferencia concello de Ares (depuradora) 1640000
                 ______________

TOTAL----------------------------------164000,00

SEGUNDO: Dar traslado á Intervención, Tesourería municipais.

En Fene, a 24 de  outubro de 2013
O ALCALDE
Asdo.:Gumersindo P. Galego Feal”

Abre  o  debate  o  voceiro  do  grupo municipal  do  BNG,  don Manuel  Polo  Gundín,  que anuncia  a
abstención porque aínda que ve correcto o cambio da finalidade porque sobran cartos, o que se
pretende é pasalos ao financiamento da Escola do Carril, que pasou no 2006 de ter unha subvención
do 100% ao 40% no 2013, isto é, unha achega que duplica á anterior en porcentaxe e, polo tanto,
unha mala xestión para o Concello de Fene.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO:  aprobar  a  seguinte  modificación  de  finalidades  do  préstamo  95-45849477
formalizado co Banco de Crédito Local por importe de 399.000,00 euros no exercicio 2008:

1.Novas inversións a dotar:

Nº Proxecto Denominación Importe (€)

AB Transferencia Consorcio Igualdade Benestar (escola infantil) 164000,00

                 ______________
TOTAL----------------------------------164000,00
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2.Inversións sustituídas polas anteriores:

Denominación Importe (€)

P1 Transferencia concello de Ares (depuradora) 1640000

                 ______________
TOTAL----------------------------------164000,00

SEGUNDO: Dar traslado á Intervención, Tesourería municipais.

5. Aprobación, se procede, do expediente de crédito extraordinario núm. 3/2013

Consta no expediente providencia da alcaldía, memoria xustificativa, certificación da intervención de
24.10.2013, informe da intervención de 24.10.2013 favorable con observacións sobre o expediente
de crédito extraordinario, informe da intervención da mesma data sobre avaliación do cumprimento
do obxectivo de estabilidade orzamentaria,  da regra do gasto e do nivel  de endebedamento no
expediente de crédito extraordinario 3/2013 e a seguinte proposta da alcaldía que foi ditaminada
favorablemente con 3 votos a favor do grupo municipal do PP e 5 abstencións (2 do grupo municipal
PSOE, 2 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo municipal mixto) na Comisión Informativa de
Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego realizada o 28 de  outubro do 2013:

“PROPOSTA DA ALCALDIA

Proponse á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o expediente de
concesión  de créditos  extraordinarios  nº  3/2013,  e  se  propoña  ó  Concello  Pleno a  adopción  de
acordo, con fundamento  na seguinte

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Na memoria  e  providencia  adxunta  ó expediente,expoñense  as  causas  e  razóns  que motivan a
presente proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.

Visto os informes e certificados que ó respecto emitiu a Intervención municipal e que constan no
expediente, sometese a esta Comisión a seguinte

PROPOSTA:
1º.  Aprobar  o  expediente  nº  03/2013  de  créditos  extraordinarios   financiados  con  baixas  por
anulación de créditos por un importe global de 164000,00€ de conformidade co  previsto no TRLRFL.
O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crea mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE (€)

231/AB/76700 Ensinanza preescolar e primaria. Transferencias  164.000,00

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 164000,00 EUROS.

Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos da  seguinte
aplicación  orzamentaria, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo concertado co BBVA
no exercicio 2008 por importe de 399000,00 euros:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACIO
N ANTERIOR

DISMINUCIO
N

CREDITO
DEFINITIVO

Breve  explicación
da  baixa  na
consignación  sen
perturbación  dos
servizos

CODIGO DENOMINACI
ON
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161/76200 Saneamento,
abastecement
o  e
distribución de
auga.
Transferencias
concellos

251695.62 € 164000,00 € 87695,62 € Crédito sobrante

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do acordo
polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade do crédito concertado co BBVA no exercicio 2008
por importe de 399000,00 €.

2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora
das Facendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica
do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos
deste Concello.
 
3º.-O  expediente  entenderase  definitivamente  aprobado,unha  vez  publicado,   no  caso  de  que
durante  o  referido  periodo  de  exposición  pública  non  se  presenten  reclamacións.  No  caso  de
presentarse reclamacións, estas substanciaranse  dentro dos 8 días seguintes á súa presentación,
entendéndose denegadas  se non se notifica a resolución favorable ó interesado  dentro de dito
prazo.

Fene, a 24 de outubro de 2013.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego  Feal.”

Abre  o  debate  o  voceiro  do  grupo municipal  do  BNG,  don Manuel  Polo  Gundín,  que anuncia  a
abstención polos mesmos apuntamentos que xa dixo no punto anterior.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1º. Aprobar o expediente nº 03/2013 de créditos extraordinarios  financiados con baixas
por  anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  164000,00€  de  conformidade  co
previsto no TRLRFL. O detalle é o seguinte :

Aplicación orzamentarias que se crea mediante o crédito extraordinario:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE
(€)

231/AB/76700 Ensinanza preescolar e primaria. Transferencias  164.000,00

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 164000,00 EUROS.

Medios de financiación do gasto.-

Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos da
seguinte aplicación  orzamentaria, previo o acordo de cambio de finalidade do préstamo
concertado co BBVA no exercicio 2008 por importe de 399000,00 euros:

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

DISMINUCI
ON

Breve
explicación  da
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CONSIGNACI
ON
ANTERIOR

CREDITO
DEFINITIV
O

baixa  na
consignación
sen
perturbación
dos servizos

CODIGO DENOMINAC
ION

161/76200 Saneamento,
abastecemen
to  e
distribución
de  auga.
Transferenci
as concellos

251695.62 € 164000,00
€

87695,62 € Crédito
sobrante

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do
acordo polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade do crédito concertado co BBVA
no exercicio 2008 por importe de 399000,00 €.

2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley
Reguladora  das  Facendas  Locales,  en  relación  co  artigo  169  do  mesmo  texto  legal,
proceder á exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de
anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.
 
3º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado,  no caso de
que durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No
caso de presentarse reclamacións, estas substanciaranse  dentro dos 8 días seguintes á
súa presentación,  entendéndose denegadas  se non se notifica a resolución favorable ó
interesado  dentro de dito prazo.

6. Aprobación, se procede, da proposta da Concellería delegada de Urbanismo en relación
coa solicitude das irmás Picos Cernada de expropiación forzosa dunha parcela no Penedo,
Barallobre

Consta no expediente a seguinte proposta da concellaría delegada de urbanismo que foi ditaminada
favorablemente por 3 votos a favor do grupo do PP e 2 abstencións, 1 do grupo do BNG e 1 do grupo
mixto na Comisión Informativa de Urbanismo e Obras realizada o 29.10.2013:

“PROPOSTA DA CONCELLARÍA DELEGADA DE URBANISMO

Dona M. T. P. C. a en nome propio e en representación de dona A. M. P. C. presenta o 15.7.2013
RXE 6370 unha solicitude de expropiación dunha parcela sita en Penedo, parroquia de Barallobre,
baseada en que a finca resulta inedificable por mor dunha previsión para cesión de viais de 180 m2
que provoca unha inexistencia de xusta distribución de beneficios e cargas.

A interesada achega xunto coa súa solicitude un informe solicitado ao arquitecto técnico municipal
don Alberto Fernández Vázquez e emitido o 12.3.2012 no que indica que a parcela non é edificable
por incumprir o parámetro de superficie mínima. 

O informe indica que está afectada pola afección da futura Rolda Oeste, se ben puido comprobarse
que a parcela  non está  afectada por  dita  infraestrutura  nin en virtude da  Resolución do  29 de
novembro de 2002,  da Dirección  Xeral  de  Obras  Públicas,  pola  que se  fai  público  o  acordo do
Consello da Xunta de Galicia polo que se aproba definitivamente o plan denominado Plan Sectorial da
Rede  Viaria  de  Ferrol,  Fene,  Neda,  Narón,  Ares,  Mugardos  e  Cabanas  como  Plan  sectorial  de
incidencia  supramunicipal  para  os  efectos  previstos  na  Lei  10/1995,  do  23  de  novembro,  de
ordenación do territorio de Galicia nin   á vista da modificación do Plan Sectorial da rede viaria de
Ferrol, Fene, Neda, Narón, Ares Mugardos e Cabanas segundo o documento de inicio que obra en
dependencias municipais.

A secretaria municipal emitiu un informe nº. 217/2013 de 12 de setembro de 2013 en virtude do cal
se instou un requerimento que foi  atendido en tempo e forma e outro informe nº. 246/2013 de
4.10.2013 que di:

5 de 53



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

C.I.
F.: 
P-
150
360
0-G

Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

“PRIMEIRO.- Cómpre reiterar o dito en informe 217/2013 de 12.9.2013 no que se fundamentaba a
non existencia de proceso de equidistribución ou xusta distribución de beneficios e carga da parcela
cuxa expropiación se solicita:

“A solicitante reclama a expropiación dunha finca que di que resulta inedificable por mor da cesión de
180 m2 que ten que realizar, se ben, a parcela inicial, segundo a documentación catastral sen ter en
conta a cesión é de 466 m2, inferior aos 500 m2 que se esixen na norma zonal aplicable, polo que
resulta inedificable e sen que sexa a cesión que hai que realizar ao concello a causante.

A solicitante fai unha interpretación distinta porque intepreta que o PXOM lle permitiría edificar sen
parcela mínima no caso de que a cesión lle permitira cumprir o resto de condicións da norma zonal,
xa que interpreta así o previsto no artigo 8.5.5.3 do PXOM: “En aquellas parcelas, existentes con
anterioridad a la  aprobación del  Plan General,  que no  se  cumplieran las condiciones de parcela
mínima establecidas anteriormente, se podrá realizar la edificación que les corresponda, en base al
resto de las condiciones de la propia norma zonal y del uso al que se destinen”.

Sen  embargo,  este  artigo  é  interpretado  dende  o  servizo  de  urbanismo  como  só  aplicable  a
parcelacións realizadas baixo  o planeamento anterior,  xa que outra  interpretación desvirtuaría  o
propio requisito da parcela mínima.

No  presente  caso,  segundo  a  documentación  aportada  pola  solicitante  non  houbo  ningunha
parcelación anterior ao presente planeamento en vigor e a finca foi mercada en 1958 con 548 m2.

Por outra banda, basea o seu dereito á expropiación no artigo 99 LOUGA que di: “Cando transcorran
cinco anos desde a entrada en vigor do plan sen que se leve a efecto a expropiación dos terreos que
estean destinados a sistemas xerais ou dotacións públicas locais que non deban ser obxecto de
cesión obrigatoria por non resultar posible a xusta distribución de beneficios e cargas, o titular dos
bens advertirá á administración do seu propósito de inicia-lo expediente de prezo xusto, que poderá
levarse a cabo por ministerio da lei se transcorren outros dous anos desde o momento de efectua-la
advertencia.

Para iso, o propietario poderá presenta-la correspondente folla de aprecio, e, se transcorresen tres
meses sen que a administración a acepte, poderá aquel dirixirse ó Xurado de Expropiación de Galicia,
que fixará o prezo xusto.”

Segundo a planimetría do PXOM a parcela non está afectada por ningún sistema xeral ou dotacións
públicas  que  non  deban  ser  obxecto  de  cesión  obrigatoria  por  non  resultar  posible  a  xusta
distribución de beneficios e cargas.

A  parcela  atópase  nunha  área  de  solo  urbano  consolidado,  cun  aproveitamento,  polo  tanto,
diretamente materializable e suxeita a unha cesión obrigatoria de terreos destinados a viais.

Resulta,polo tanto, de aplicación o previsto nos artigos 18 e 19 LOUGA: 

-“O aproveitamento urbanístico dos propietarios do solo urbano será:

a) Nos terreos incluídos polo plan na categoría de solo urbano consolidado, o aproveitamento real
que resulte da aplicación directa das determinacións do plan sobre a parcela.

Os propietarios materializarán o seu aproveitamento directamente sobre as súas parcelas ou logo da
normalización de predios.”

-“ En solo urbano consolidado, os propietarios teñen os seguintes deberes:

a) Completar pola súa conta a urbanización necesaria para que aqueles alcancen, se aínda non a
tivesen, a condición de soar.

Para  tal  efecto,  deberán  custea-los  gastos  de  urbanización  precisos  para  completa-los  servicios
urbanos e regulariza-las vías públicas, executa-las obras necesarias para conectar coas redes de
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servicios e viaria en funcionamento e cederlle gratuitamente ó municipio os terreos destinados a
viais fóra das aliñacións establecidas no planeamento, sen prexuízo do disposto no artigo 122 desta
lei.

b) Regulariza-los predios para adapta-la súa configuración ás esixencias do planeamento cando fose
preciso  por  se-la  súa  superficie  inferior  á  parcela  mínima  ou  a  súa  forma  inadecuada  para  a
edificación.

c) Edifica-los soares nos prazos que se é o caso sinale o planeamento urbanístico.

d) Conservar e, se é o caso, rehabilita-la edificación a fin de que esta manteña en todo momento as
condicións establecidas no apartado 1.b) do artigo 9 desta lei.”

A solicitante fala no seu escrito do “polígono en el que se encuentra nuestra parcela” o cal non
atende á realidade do planeamento municipal de Fene, xa que non existe ningún polígono delimitado
e, polo tanto, ningún sistema de equidistribución ou xusta distribución de beneficios e cargas.

Como se di en Derecho urbanístico (Manual para juristas y técnicos) de Ricardo Santos Pérez e Julio
Castelao Rodríguez,  El  Consultor  de  los  Ayuntamientos  y de  los  Juzgados,  5ª  ed.:  “Uno  de los
principios básicos en nuestro derecho urbanístico es el de la justa distribución de los beneficios y
cargas derivadas del planeamiento, que es el reflejo del principio constitucional de igualdad, aplicado
a la atribución subjetiva del aprovechamiento urbanístico que efectúa el planeamiento desde la LS56

Dicho de otra manera, cada uno de los propietarios de suelo tiene derecho a que la relación entre los
beneficios obtenibles tras la ejecución del planeamiento y las cargas que haya debido soportar sean
proporcionadas  con  los  mismos  derechos  y  obligaciones  correspondientes  a  otros  propietarios
también afectados por la actuación o determinación urbanística (….).”

Este principio, como sinalan estes autores, non foi levado pola lexislación urbanística ata as súas
últimas consecuencias, xa que no Texto refundido da Lei sobre réxime do  solo e ordenación urbana
aprobado polo RD 1346/1976 limitábase ao solo urbanizable programado ou dun mismo cuatrienio,
no Texto refundido da Lei sobre réxime do  solo e ordenación urbana aprobado polo RDLex 1/1992 a
unha  mesma  área  de  reparto  ou  unidade  de  execución  e  na  Lei  6/98  de  reforma  do  réxime
urbanístico e valoracións do solo circunscríbeo a cada actuación  urbanística coa amplitude que a
lexislación urbanística considere convinte.

No actual art. 7.2  do Texto Refundido da Lei do Solo , aprobado polo RDLex 2/2008, do 20 de xuño
(TRLS 2008) establece que “La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística,
por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización
de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo
caso  al  cumplimiento  de los deberes y el  levantamiento  de las  cargas propias  del  régimen que
corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística”.

A  edificabilidade  ou  a  perda  de  edificabilidade  dunha  parcela  non  é,  polo  tanto,  un  elemento
configurador do dereito da propiedade e o artigo 99 LOUGA non recolle ningún dereito á expropiación
dunha parcela polo feito de que resulte inedificable, senón uns concretos supostos que obrigan á
administración á executar as previsións de dotacións que inclúa no planeamento e que non son
obxecto dunha cesión obrigatoria.

No  presente  suposto,  estamos,  pola  contra,  ante  solo  urbano  consolidado  cun  aproveitamento
diretamente patrimonializable, no que existe un deber de cesión e urbanización de terreos fóra das
aliñacións para viais de carácter obrigatorio para que a parcela acade a condición de soar e cun
deber dos propietarios para regularizar o solo co fin de que acade unha configuración acorde coa
parcela mínima edificable fixada.”

SEGUNDO.-. pleno é o órgano competente para adoptar os acordos en materia de expropiación
forzosa que sexan recurribles en virtude do artigo 4.3 da Lei  de expropiación forzosa, polo que
entende a suscribinte que é o órgano competente para a adopción do acordo polo que se resolva a
presente solicitude.
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CONCLUSIÓN: Infórmase que procede denegar a solicitude presentada por dona M. T. P. C. en
nome propio e en representación de dona A. M. P. C. o 15.7.2013 RXE 6370 por non concorrer na
parcela cuxa expropiación solicita os presupostos previstos no artigo 99 da LOUGA ao non haber nin
sistemas xerais nin dotacións públicas locais que non deban ser obxecto de cesión obrigatoria por
non resultar posible a xusta distribución de beneficios e cargas, tal e como se fundamenta neste
informe.

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

O pleno decidirá o que estime máis convinte.”

Visto o que antecede, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.-  Denegar  a  solicitude  presentada  por  dona  M.  T.  P.  C.  en  nome  propio  e  en
representación  de dona A.  M.  P.  C.  o  15.7.2013  RXE 6370 por  non concorrer  na  parcela  cuxa
expropiación solicita os presupostos previstos no artigo 99 da LOUGA ao non haber nin sistemas
xerais nin dotacións públicas locais que non deban ser obxecto de cesión obrigatoria por non resultar
posible a xusta distribución de beneficios e cargas, tal e como se fundamenta no informe transcrito.

SEGUNDO.-Notificar á presente resolución ás interesadas significándolles que a mesma pon fin á vía
administrativa e contra a mesma poderán interpor:

1.- Con carácter preceptivo recurso de reposición, no prazo dun mes, a partires do día seguinte ao
que reciba a presente  notificación, ante o mesmo órgano que o dictou. Neste caso, non poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a
desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

 2.-Recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses a partires do día seguinte ó da
notificación do acto de resolución do recurso de reposición e sen prexuízo de que poida exercitar
calquera outro que estime procedente.

O  recurso  contencioso-administrativo  pódese  interpoñer  ante  o  Xulgado  do  Contencioso-
administrativo, con sede en Ferrol, de acordo co artigo 8.1 da Lei 29/98 de 13 de xullo, reguladora
da xurisdicción contencioso-administrativa.

Fene, 4 de outubro de 2013.
A concelleira delegada de urbanismo
Rocío A. Bértoa Puente”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que logo de
ler o informe de secretaría está de acordo cos argumentos e filosofía que rexe nestes casos dende a
aprobación da Lei do solo e, polo tanto, a priori estarían a favor do informe, pero tamén é certo que
ao final deducen que se trae ao Pleno de Fene de forma inconsistente, xa que hai dúbidas mesmo da
titularidade da propiedade por parte das reclamantes. Visto isto, inda estando de acordo en que se
debe primar a cesión, non é lóxico que a uns se lles esixa isto e, a outros, outras cosas. 
Remata dicindo que como non están claras as circunstancias da propiedade e finalidade que para o
concello sería expropiar, anuncia que o seu grupo se vai abster.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que está de acordo en que o Pleno é o órgano competente para adoptar acordos de expropiación
forzosa pero é mais dubidoso que a petición individual deba ser resolta así, polo que anuncia que se
absterán.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez,
que anuncia que se vai abster.

De seguido intervén a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que di
que independentemente da propiedade da parcela, que non é o fundamento da resolución, o caso é
que unhas veciñas requírenlle ao concello que as expropien, acto que debe ser traído ao pleno por
tratarse dun acto recorrible en materia de expropiación forzosa. As cesións que hai que facer están
en solo urbano consolidado e teñen a obriga de ceder como calquera outro veciño. 
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Remata dicindo que este expediente foi á Comisión informativa e non se xeraron dúbidas para a
súa aclaración.

A continuación  o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, di que comparte
que o pleno é o órgano competente para iniciar un expediente de expropiación forzosa e con isto non
ve que se inicie, aquí pídese a expropiación.

A voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, di que se trae ao pleno non
para iniciar senón para non facelo.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO.- Denegar a solicitude presentada por dona M. T. P. C. en nome propio e en
representación de dona A. M. P. C. o 15.7.2013 RXE 6370 por non concorrer na parcela
cuxa expropiación solicita os presupostos previstos no artigo 99 da LOUGA ao non haber
nin sistemas xerais nin dotacións públicas locais que non deban ser obxecto de cesión
obrigatoria por non resultar posible a xusta distribución de beneficios e cargas, tal e como
se fundamenta no informe transcrito.

SEGUNDO.-Notificar á presente resolución ás interesadas significándolles que a mesma
pon fin á vía administrativa e contra a mesma poderán interpor:

1.- Con carácter preceptivo recurso de reposición, no prazo dun mes, a partires do día
seguinte ao que reciba a presente  notificación, ante o mesmo órgano que o ditou. Neste
caso,  non  poderá  interpoñer  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  sexa  resolto
expresamente  ou  se  produza  a  desestimación  presunta  do  recurso  de  reposición
interposto.

 2.-Recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses a partires do día seguinte
ó da notificación do acto de resolución do recurso de reposición e sen prexuízo de que
poida exercitar calquera outro que estime procedente.

O recurso contencioso-administrativo pódese interpoñer ante o Xulgado do Contencioso-
administrativo, con sede en Ferrol, de acordo co artigo 8.1 da Lei 29/98 de 13 de xullo,
reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

7.  Aprobación,  se  procede,  da  proposta  de  inicio  dun  expediente  de  declaración  de
nulidade do acordo da Xunta de Goberno Local de 05.11.2009, modificado o 17.06.2010,
polo que se lle outorgou a don D. R. L. unha licenza de obra

Consta no expediente a seguinte proposta da alcaldía foi ditaminada favorablemente por 3 votos a
favor  do  grupo  do  PP  e  2  abstencións,  1  do  grupo  do  BNG e  1  do  grupo  mixto  na  Comisión
Informativa de Urbanismo e Obras realizada o 29.10.2013:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

O 13.06.2008 don D. R. L. solicitou licenza de obras, solicitude que foi modificada o 30.06.2008,
para a instalación dun portal corredeira e unha porta de acceso peonil.

O 05.11.2009 a Xunta de Goberno Local acordou a concesión da licenza urbanística condicionada co
carácter de a precario e logo da aceptación desta e outras condicións. Dita autorización foi rectificada
pola Xunta de Goberno Local do 18.02.2010.

O 01.03.2010 don D. R. L.presentou recurso de reposición fronte ao condicionada da concesión da
licenza. Dito recurso foi reiterado o 28.05.2010.
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O 17.06.2010 a Xunta de Goberno Local resolveu o recurso de reposición estimándoo e acordou
unha modificación dos condicionados da devandita licenza.

O 02.09.2013 dona M. P. A. B. presenta denuncia na que solicita que se informe sobre a legalidade e
os condicionados esixidos na licenza e que se adopten medidas cautelares revogando a licenza de
obra concedida e posterior retirada da porta ou obrigando ao veciño a manter permanentemente a
porta aberta.

A secretaria municipal emitiu un informe núm. 260/2013 do 22.10.2013 que copiado di:

“INFORME DE SECRETARÍA 260/2013

ASUNTO: DENUNCIA FORMULADA POR DONA M. P. A. EN RELACIÓN COA LICENZA OUTORGADA A
DON D. R. L. EN XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 5.11.2009, MODIFICADA EN XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DE 17.6.2010 

ANTECEDENTES:

-Solicitude de D. R. L. de 13.6.2008 de licenza de obras para a instalación dun portal corredeira e un
porta de acceso peonil.
-Informe  favorable  do  arquitecto  técnico  don  Alberto  Vázquez  Fernández  de  11.8.2008  no  que
informa que a parcela obxecto da licenza ten unha clasificación de solo urbano.
-Modificación da licenza de obras solicitada polo interesado de data 30.6.2008.
-Informe desfavorable do arquitecto técnico don Alberto Vázquez Fernández de 9.9.2008 no que
indica que a parcela obxecto da licenza ten unha clasificación de solo urbano con norma zonal de
rueiro e que está afectada por unha prolongación da rúa do Castro.
-Informe do arquitecto técnico don Alberto Vázquez Fernández de 20.5.2009 a instancia da alcaldía
no que informa que en base ao artigo 102 LOUGA, sobre usos provisionais, o interesado deberá
xustificar que ningunha persoa utiliza a súa parcela como paso para outras fincas ou teña adquirida
servidume e no caso de ser favorable a Corporación poderá autorizar a obra como provisional coa
condición de derrubarse na zona afectada pola apertura de viario cando o acorde o concello e sen
dereito a indemnización.
-Declaración de don D. R. L. con RXE de 22.6.2009 de que ningunha persoa utiliza a súa parcela
como paso para outras fincas nin hai constituida ningunha servidume.
Achega nota simple informativa na que se reflicte que a parcela só ten como carga unha hipoteca.
-Consta escritura de compravenda nº. 487 outorgada en Pontedeume o 4.4.2006 ante o notario don
Isidoro  Antonio  Calvo  Vidal  na  que  non  constan  cargas  e  na  que  se  advirte:  “INFORMACIÓN
REGISTRAL. La descripción de la finca, su titularidad y situación de cargas en la forma expresada en
los  párrafos  anteriores  resulta  de  las  manifestaciones  de  la  parte  transmitente,  del  título  de
propiedad que me exhibe y de nota simple del Registro de la Propiedad obtenida con fecha del día
tres del corriente mes y año, que yo, el Notario, tengo a la vista y protocolizo.
Advertencia.  Y  yo,  el  Notario,  advierto  a  los  otorgantes  que la  situación registral  existente  con
anterioridad a la presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad prevalecerá sobre la
información registral y las manifestaciones anteriores de la parte prestataria.”
-Informe do avogado don Germán Acción López de 7.10.2009 informando favorablemente a obra
solicitada coa condición de que o solicitante achegue escritura inscrita no Rexistro da Propiedade de
renuncia  expresa  a  calquera  indemnización  por  danos  e  prexuízos  derivados  dunha  orde  de
demolición ou erradicación do uso cando o adopte así a autoridade municipal competente.
-Concesión en Xunta de Goberno Local de 5.11.2009, retificada en sesión de 18.2.2010, de licenza
de obras coas seguintes condicións:

1) “A presente autorización se concede con carácter de a precario debendo derrubarse as obras
na zona afectada pola apertura do viario cando a acorde o Concello  e sen dereito a indemnización.
2) A eficacia da presente licenza queda condicionada á aceptación polo interesado da condición si-
nalada no apartado anterior, así como á presentación da escritura pública inscrita no Rexistro da Pro-
piedade de renuncia expresa a calquera indemnización por danos ou prexuízos que poidesen derivar-
se dunha orde de demolición de obra ou erradicación do uso cando o adopte así a autoridade munici-
pal competente. Así mesmo queda condicionada á presentación no Concello da documentación acre-
ditativa da inscripción da licenza baixo as condicións citadas no Rexistro da Propiedade.”
-Recurso de reposición presentado por don D .R. L fronte ao condicionado da licenza outorgada pola
Xunta  de  Goberno  Local  de  5.11.2009  por  considerar  que  o  condicionado  pode  ser  cumplido
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mediante outro documento menos costoso que a escritura pública en data 1.3.2010, reiterado o
28.5.2010.
-En  contestación  ao  recurso  de  reposición  interposto,  estímase  o  mesmo  e  adóptase  unha
modificación  do  acordo  de  outorgamento  de  licenza  en  Xunta  de  Goberno  Local  de  17.6.2010
quedando redactado o condicionado como segue:
“1.A presente autorización se concede con carácter de a precario debendo derrubarse as obras na
zona afectada pola apertura do viario cando a acorde o Concello  e sen dereito a indemnización.
2.A  eficacia  da  presente  licenza  queda  condicionada  á  aceptación  polo  interesado  da  condición
sinalada no apartado anterior, así como da presentación  no Concello da documentación acreditativa
da súa constancia no rexistro da Propiedade de renuncia expresa a calquera indemnización por danos
ou prexuízos que poidesen derivarse dunha orde de demolición de obra ou erradicación do uso cando
o adopte así a autoridade municipal competente, de acordó co previsto no artigo 102 da lei 9/2002,
de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”
-Presentación de acta de manifestación aceptando a licenza a precario sen dereito a indemnización
en caso  de que se  acordo o derrubo con entrada no  Rexistro  da Propiedade de Pontedeume o
29.2.2012 (non consta inscrición)
-Denuncia de dona M. del P. A. B. con RXE 7535 de 2.9.2013 na que di que pola zona cortada polo
peche pasan dúas servidumes aéreas e 2 subterráneas para os servizos de electrividade, teléfono,
auga e sumidoiros, impedíndose o acceso á concesionaria Aquagest. Require que se informe se a
licenza outorgada a don D .R.  foi  legal  e cal  é  o  seu condicionado e  que se  adopten medidas
cautelares revocando a licenza de obra ou obrigando ao veciño a manter a porta aberta para os
servizos de mantemento e avarías dos servizos afectos ás servidumes.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS:

PRIMEIRO.- ANÁLISE DA LEGALIDADE DA LICENZA CONCEDIDA A DON D. R. L.

A licenza segundo os informes técnicos  foi  outorgada en solo urbano consolidado no  ámbito  da
norma zonal de rueiro.

Outorgouse como unha licenza provisional en base ao artigo 102 LOUGA.

O art. 102 LOUGA establece: 

“Malia a obrigatoriedade da observancia dos plans, se non dificultasen a súa execución, poderán
autorizarse usos e obras xustificadas de carácter provisional en solo urbano non-consolidado, solo
urbanizable delimitado e terreos afectados a sistemas xerais en tanto non se iniciase o procedemento
de  xestión  correspondente,  sempre  que  non  estean  expresamente  prohibidos  pola  lexislación
urbanística ou sectorial nin polo planeamento xeral, que deberán derrubarse cando o acordase o
concello, sen dereito a indemnización. A autorización aceptada polo propietario farase constar baixo
as indicadas condicións no rexistro da propiedade.

As obras executadas para usos provisionais deberán se-las mínimas imprescindibles para permitir
unhas instalacións facilmente desmontables. Non se admiten como usos provisionais os residenciais
nin os industriais.”

No solo urbano consolidado non cabe, polo tanto, o outorgamento dunha licenza provisional, agás
que se trate dun terreo afectado por un sistema xeral inda non executado, o que non é o presente
caso, xa que a rúa Castro está considerada polo PXOM como unha dotación local.

Por outra parte, a obra atópase dentro do ámbito de protección do rueiro catalogado co nº. 47 no
Catálogo de Bens do PXOM, da igrexa de Santo Estevo de Perlío (elemento 51 do Catálogo), do
cemiterio de Perlío (elemento 51 b do Catálogo) e do elemento monumental GA 15035011 Castro
das Pías, sen que se tramitara ningunha autorización sectorial, segundo resulta do expediente.

A intervención nun elemento catalogado ou no seu contorno de protección precisa de autorización da
Consellería de Cultura en base ao artigo 52 da  Lei 8/1995:

<< Artículo 52. De la protección de los bienes inmuebles catalogados.
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1. Los bienes inmuebles catalogados, así como su entorno, gozarán de la protección prevista en el
artículo 17 de la presente Ley a través del correspondiente catálogo, al que habrá de ajustarse la
planificación territorial o urbanística, cuya aprobación precisará el informe favorable y vinculante de
la Consejería de Cultura.

2. Cualquier intervención en un bien inmueble catalogado y en su entorno precisará la autorización
previa de la Consejería de Cultura. En caso de tratarse de un conjunto histórico con plan especial de
protección, regirá para el entorno lo establecido en el artículo 47.2 de la presente Ley.

3.  La  Consejería  de  Cultura  podrá  suspender  cautelarmente  cualquier  obra  o  intervención  no
autorizada en un bien inmueble catalogado para el cumplimiento de los fines previstos en la presente
Ley.>>

O artigo 17 establece: << Artículo 17. Catálogo del patrimonio cultural de Galicia. Definición.

1. Los bienes del patrimonio cultural de Galicia que, sin llegar a ser declarados de interés cultural,
posean especial singularidad, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 1.3 de la presente Ley,
serán incluidos en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia y gozarán de la protección para los
bienes catalogados en esta Ley.

2. Se crea el  Catálogo del patrimonio cultural de Galicia como instrumento de protección de los
bienes  muebles,  inmuebles  e  inmateriales  incluidos  en  el  mismo,  y  con  fines  de  investigación,
consulta y difusión. Dicho catálogo, en lo relativo a los bienes inmuebles, incluirá la regulación del
régimen de protección previsto en esta Ley.

3. La inclusión podrá realizarse de forma individual o como colección, correspondiendo la gestión del
catálogo a la Consejería de Cultura.

4.  Reglamentariamente  se  establecerá  el  régimen de  acceso  público  al  Catálogo  del  patrimonio
cultural de Galicia, así como las determinaciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo.>>

O artigo 13.2 do  Regulamento de disciplina urbanística  de Galicia  establece  que non se  poderá
outorgar licenza sen a aportación previa das autorizacións sectoriais preceptivas.

Ademais do outorgamento dunha licenza para un uso provisional fóra dos supostos establecidos no
artigo 102 LOUGA e sen as autorizacións sectoriais previas preceptivas, a licenza permite a ubicación
do  peche  fóra  das  aliñacións  establecidas  polo  planeamento,  vulnerando  o  uso  urbanístico  da
dotación local que se prevé destinada a viario na rúa do Castro e incumpre limitando o acceso a
servidumes de servizos, tal e como alega a denunciante, o artigo 1.2.3 do PXOM relativo aos deberes
básicos dos propietarios cando di: “Los propietarios de toda clase de terrenos y edificaciones deberán
cumplir las condiciones establecidas en el artículo 170 de la Ley del Suelo de Galicia. Considerándose
deberes básicos de los propietarios de terrenos o edificaciones, incluidos en cualquier clase de suelo,
los siguientes:(…) Respetar las servidumbres establecidas para todo tipo de infraestructura y otros
elementos básicos.”

En relación con isto, o artigo 213.2 LOUGA estipula que “As licencias ou ordes de execución que se
outorgasen  con  infracción  da  zonificación  ou  uso  urbanístico  das  zonas  verdes,  espacios  libres,
dotacións ou equipamentos públicos previstos no planeamento serán nulas de pleno dereito. Nestes
casos,  o  conselleiro  competente  en  materia  de  urbanismo  requirirá  o  alcalde  para  que proceda
segundo o disposto no artigo anterior.

O artigo 212.2 LOUGA dispón que “as licencias ou ordes de execución contrarias ó ordenamento
urbanístico deberán ser revisadas a través dalgún dos procedementos de revisión de oficio previstos
nos artigos 102 e 103 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, ou polo procedemento do artigo 127 da Lei da
xurisdicción contencioso-administrativa.”

Por outra banda, á vista do uso en precario concedido non axustado á legalidade, debe citarse o
artigo 101 LOUGA cando di que “1. Os particulares, o mesmo cá administración, quedarán obrigados
ó cumprimento  das  disposicións sobre  ordenación  urbana  contidas nesta lei,  nas  normas  que a
desenvolven e nos instrumentos de ordenación aprobados segundo ela.
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2.  Serán  nulas  de  pleno  dereito  as  reservas  de  dispensación  que  se  contivesen  nos  plans  ou
ordenanzas, así como as que, con independencia deles, se concedesen”.

Visto o que antecede, a licenza concedida incorre en diversos supostos de nulidade de pleno dereito
previstos no artigo 62.1 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións
Públicas e do procedemento administrativo común, que considera actos nulos de pleno dereito os
“dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, “contrarios
al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los
requisitos esenciales para su adquisición” e “cualquier otro que se establezca expresamente en una
disposición de rango legal”.

Á vista do exposto, debe concluirse de que a licenza outorgada a don D, R. L. é nula de pleno dereito
e debe ser obxecto dunha revisión de oficio, tal e como establece o artigo 212.2 LOUGA.

SEGUNDO.- REVISIÓN DE OFICIO.

O  artigo  102.1  da  Lei  30/92  establece  o  que  segue  respecto  da  revisión  de  actos:  “1. Las
Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si  lo  hubiere,  declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 62.1.”

No mesmo artigo disponse o que segue:

“4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer,
en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las
circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose
de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde
su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera
iniciado  a  solicitud  de  interesado,  se  podrá  entender  la  misma  desestimada  por  silencio
administrativo.”

O  procedemento,  polo  tanto,  consta  de  acordo  de  inicio,  no  que  se  deberá  dar  audiencia  ao
interesado principal, don D. R. L, é a persoa denunciante, ao ter intereses lexítimos afectados.

Rematado o prazo de audiencia é a  vista das alegacións que no seu caso  se poidan presentar,
elaborarase polo/a instrutor/a do expediente unha proposta de resolución que deberá ser remitida ao
Consello Consultivo de Galicia e, unha vez emitido dictame, deberase resolver o expediente emitindo
ou  non  a  declaración  da  nulidade  do  acto  con  determinación  de  indemnizacións  que  proceda
recoñecer (no presente caso o interesado comprometeuse a non reclamar indemnizacións por danos
e prexuízos  derivados  do  derrubo do  peche,  que sería  a  consecuencia  lóxica  da declaración  de
nulidade, polo que, non procede, a priori, a fixación de indemnizacións, xa que non se aprecian
causas).

O procedemento debe ser resolto en tres meses, xa que, en caso contrario, caducaría.

En  relación  co  órgano  municipal  competente  para  adoptar  as  resolucións  que  procedan,  cito  a
doutrina  citada  e  a  opinión  que  suscribo  de  María  Aurora  Corral  García  recollida  no  libro
“Procedimiento Administrativo Local" , edición nº 1, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos y de
los Juzgados, Madrid, Octubre 2010 que considera ao pleno municipal como o órgano competente:

“Así  como el  art.  103  LRJPA,  en  su  apartado  quinto,  establece  que  la  declaración  de  lesividad
corresponde al Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, al órgano colegiado superior de la
entidad local, el art. 102 de la misma norma no indica qué órgano de la entidad local, y en concreto
del Ayuntamiento, será el competente para iniciar el procedimiento de revisión de oficio de los actos
y  disposiciones  nulos  de  pleno  derecho,  refiriéndose  tan  solo  de  forma  genérica  al  órgano
competente para la revisión de oficio.
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Si acudimos a la regulación contenida en la LRBRL (LA LEY 847/1985), observamos que su art. 110
nos indica que corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y
la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el
procedimiento establecido en la LGT. No obstante, la LRBRL (LA LEY 847/1985) no hace mención en
el resto de su articulado al órgano competente para tramitar el procedimiento de revisión de oficio de
actos nulos de pleno derecho que no se dicten en vía de gestión tributaria. Sólo en su art. 21.1 g),
establece  que el  Alcalde  será competente  para proponer al  Pleno la declaración de lesividad en
materias  de  la  competencia  de  la  Alcaldía,  y  en  el  art.  22.2  k),  establece  que  el  Pleno  será
competente para adoptar la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

Como excepción a esta afirmación, la  LRBRL (LA LEY 847/1985), al referirse a los órganos de los
municipios de gran población, en sus arts. 123, 124 y 127, sí que reconoce las facultades de revisión
de oficio de sus propios actos a los órganos que hubieran adoptado esos actos, ya sean el Pleno, el
Alcalde o la Junta de Gobierno Local, respectivamente. Las facultades de revisión de oficio de las
disposiciones  de  carácter  general  sólo  se  reconocen  al  Pleno  por  el  art.  123  LRBRL  (LA  LEY
847/1985).

Por  lo  tanto,  a  la  vista  de  los  preceptos  mencionados,  legalmente  se  pueden  defender  tres
posibilidades a la hora de determinar el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento
de revisión de oficio de actos y disposiciones nulos de pleno derecho:

La primera,  que este órgano sea el Alcalde del Ayuntamiento, invocando la cláusula residual  de
atribución de competencias prevista en el  art. 21.1 s) LRBRL (LA LEY 847/1985), al entender que
esta competencia se asigna al municipio por la legislación vigente y no se atribuye expresamente a
otros órganos municipales.

La segunda, que este órgano sea el Pleno del Ayuntamiento, aplicando por analogía la regulación
contenida en el art. 110 LRBRL (LA LEY 847/1985), al entender que si esta norma considera que el
Pleno  es  competente  para  revisar  actos  tributarios  nulos  de  pleno  derecho  también  se  debe
considerar que este mismo órgano será competente para revisar actos nulos de pleno derecho de
cualquier otra naturaleza y también que si es competente para la declaración de lesividad de los
actos  anulables  con  mayor  razón  lo  ha  de  ser  para  la  declaración  de  nulidad  de  los  actos  y
disposiciones nulos de pleno derecho, atendiendo a la mayor gravedad del vicio de legalidad.

La tercera, que este órgano sea el órgano autor del acto administrativo o disposición administrativa
objeto de revisión, aplicando por analogía la regulación contenida en la  LRBRL (LA LEY 847/1985)
referida a los municipios de gran población.

La  doctrina  mayoritaria  (PONCE  ARIANES,  GONZÁLEZ  PÉREZ,  CORRAL  GARCÍA,  GONZÁLEZ  I
BALLESTEROS) opina que la competencia para la revisión de oficio de los actos y disposiciones nulos
de pleno derecho corresponde al Pleno de la Corporación.

En mi opinión, y dejando al margen la regulación legal de los municipios de gran población prevista
en la  LRBRL (LA LEY 847/1985), también considero que el Pleno será el órgano competente para
incoar y resolver los procedimientos de revisión de oficio de actos y disposiciones nulos de pleno de
derecho en los municipios de régimen común, por los siguientes motivos:

Primero. Considero plenamente aplicable por analogía la previsión contenida en el art. 110 LRBRL (LA
LEY 847/1985) a este supuesto, ya que si esta norma regula de forma específica esta cuestión al
referirse a la revisión de oficio de actos dictados en vía de gestión tributaria, nada impide que esa
previsión se extienda a la revisión de oficio del resto de actos administrativos y de las disposiciones
administrativas, cubriendo la laguna existente en el ordenamiento jurídico con la previsión contenida
en la misma LRBRL (LA LEY 847/1985).

Segundo. La aprobación de la LMMGL no solamente supuso la introducción de dos títulos nuevos en
la  LRBRL (LA LEY 847/1985) sino también la modificación del redactado de otros preceptos de la
misma norma,  entre  los  que  se  encuentran  los  arts.  21 y  22.  En  ningún  caso,  se  modificó  la
atribución de competencias para incoar y resolver los procedimientos de revisión de oficio de actos y
disposiciones nulos de pleno derecho, aplicando por ejemplo la misma regulación contenida para los
municipios de gran población o estableciendo una nueva regulación. Por este motivo, en el caso de la
revisión  de  oficio  de  los  actos  nulos  de  pleno  derecho,  resultaría  difícil  aplicar  por  analogía  la
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regulación contenida en esta materia en la LRBRL (LA LEY 847/1985) para los municipios de gran
población ya que el legislador estatal cuando tuvo oportunidad de hacerlo no procedió de esta forma.
Además, en el caso de los municipios de régimen común, si analizamos el conjunto de atribuciones
que prevé el  art. 22 LRBRL (LA LEY 847/1985), parece que se residencia en el Pleno municipal la
potestad reglamentaria y además con carácter indelegable (art. 22.2.d LRBRL (LA LEY 847/1985)) y
por lo tanto sería muy poco acertado jurídicamente dejar en manos de un órgano unipersonal, como
es el Alcalde o Alcaldesa, o de un órgano colegiado con una composición inferior por lo que respecta
a su número legal, como es la Junta de Gobierno Local, la competencia para tramitar y resolver el
procedimiento de revisión de oficio de las disposiciones administrativas.

Esta  disyuntiva  no  se  da  en el  caso  de  los  actos  adoptados  en el  marco  de  la  tramitación de
procedimientos contractuales, ya que el art. 34 LCSP (LA LEY 10868/2007) al regular la revisión de
oficio de estos actos, establece que, sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades
Autónomas,  establezcan  sus  normas  respectivas  que,  en  todo  caso,  deberán  atribuir  esta
competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, será competente para
declarar su nulidad o declarar su lesividad el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de
una  Administración  Pública.  Prevé  también  que,  salvo  determinación  expresa  en  contrario,  la
competencia para declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la
competencia para contratar. No obstante, la facultad de acordar una indemnización por perjuicios en
caso de nulidad no será susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo caso,
el órgano delegante. A estos efectos, si  se estimase pertinente reconocer una indemnización, se
elevará el expediente al órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y expresa,
resolverá lo procedente sobre la declaración de nulidad conforme a lo previsto en el art. 102.4 LRJPA.

Podemos observar, por lo tanto, que la revisión de oficio de un acto relacionado con un contrato
adjudicado por decreto del alcalde o alcaldesa de un ayuntamiento, por ejemplo, incurso en alguno
de los vicios de nulidad de pleno derecho que prevé el art. 32 de la misma norma, corresponderá al
alcalde o alcaldesa del ayuntamiento. No obstante esta conclusión se podrá ver alterada en aquellas
Comunidades Autónomas que regulen la materia contractual.”

Á vista do artigo 47 LBRL, o pleno deberá incoar o expediente e resolvelo mediante maioría simple.

CONCLUSIÓN: A  licenza outorgada a don D. R. L. en Xunta de Goberno Local de 5.11.2009, coas
modificacións introducidas en Xunta de Goberno Local de 17.6.2010, é nula de pleno dereito polas
causas  expostas  neste  informe,  polo  que cómpre que se  incoe o  correspondente  expediente  de
revisión de oficio para a declaración da súa nulidade.

O pleno decidirá o que estime máis conveniente.

Fene, 22 de outubro de 2013
A secretaria
Estefanía Manteiga Lamas ”

Logo de ver canto antecede e que a licenza concedida incorre en diversas causas de nulidade de
pleno dereito polo que procede a súa revisión de oficio conforme á normativa vixente, propóñolle ao
Pleno que adopte o seguinte acordo:

1. Iniciar,  de oficio,  a apertura dun expediente coa finalidade de declarar  a nulidade do acordo
adoptado na Xunta de Goberno Local do 05.11.2009 coas modificacións introducidas na sesión de
17.06.2010, polo que se lle outorgou a don D. R. L. unha licenza de obra para a instalación dun
portal e unha porta na rúa do Castro, Fene.

2. Conceder un prazo de audiencia de 10 días hábiles a don D. R. L. e dona  M. del P. A. B.   aos
efectos de que presenten as alegacións e documentos que estimen pertinentes.

3. A instrución do expediente farase conforme ás normas do procedemento administrativo común,
nomeándose, ao efecto, instrutora do expediente á concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente.

4.  Ultimada  a  instrución  e  elaborada  a  correspondente  proposta  de  resolución,  remitiranse  as
actuacións ao Consello Consultivo da Xunta de Galicia, para a emisión do preceptivo ditame.
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Fene, 23 de outubro de 2012
O alcalde
Gumersindo Pedro Galego Feal”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que o seu
grupo vaise abster porque ven que o pleno é o competente para resolver este asunto, pero trátase
de revogar unha licenza outorgada pola Xunta de Goberno Local, un órgano do que non forman
parte, polo que pensa que a decisión debe ser adoptada por quen compón a Xunta de Goberno Local.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que as licenzas danse sen prexuízo de terceiros e o problema é cando alguén denuncia. A dúbida é
que o pleno teña que asumir a opción de anular unha licenza que outorgou a Xunta de Goberno
Local. Di que está a ver cousas que se acontecen sen dar conta aos grupos da oposición, en cambio,
algo  que  incomoda,  como  é  a  anulación  dunha  licenza,  tráese  ao  pleno  para  repartir  as
responsabilidades. Anuncia a abstención.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez,
que di que logo de ver o expediente, considera que a reclamación interposta polo veciño ten a súa
razón pero comparte o manifestado pola oposición e anuncia a súa abstención.

De seguido intervén a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que di
que este expediente levouse á Comisión de Urbanismo onde se puido revisar e facer as consultas que
se quixeran. O expediente iniciouse en infraccións urbanísticas e conta cun informe de secretaría que
di que o asunto é competencia do pleno aínda que pode haber outros criterios xurídicos. Neste caso o
criterio é traelo ao pleno e non todas as infraccións urbanísticas o fan así. 

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez,
que di que non dixo que non vira o expediente, senón que dixo que logo de ver o expediente,
semella que o denunciante ten razón.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que fixo unha pregunta retórica respecto de se se traería o expediente ao pleno por repartir
responsabilidades;  se  se  trae  por  unha  cuestión  legal,  parécelle  ben;  non  obstante,  do  que  se
queixou é que outras cousas deberían ser informadas nas Comisións Informativas e non se fai.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Iniciar, de oficio, a apertura dun expediente coa finalidade de declarar a nulidade do
acordo  adoptado  na  Xunta  de  Goberno  Local  do  05.11.2009  coas  modificacións
introducidas na sesión de 17.06.2010, polo que se lle outorgou a don D. R. L. unha licenza
de obra para a instalación dun portal e unha porta na rúa do Castro, Fene.

2. Conceder un prazo de audiencia de 10 días hábiles a don D. R. L. e dona  M. del P. A. B.
aos efectos de que presenten as alegacións e documentos que estimen pertinentes.

3. A instrución do expediente farase conforme ás normas do procedemento administrativo
común, nomeándose, ao efecto, instrutora do expediente á concelleira dona Rocío Aurora
Bértoa Puente.

4. Ultimada a instrución e elaborada a correspondente proposta de resolución, remitiranse
as actuacións ao Consello Consultivo da Xunta de Galicia, para a emisión do preceptivo
ditame.

8. Aprobación, se procede, da proposta de aprobación inicial da modificación do artigo 18
da ordenanza reguladora da instalación de terrazas do Concello de Fene
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Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  concellaría  delegada  de  urbanismo  que  foi
ditaminada favorablemente por 3 votos a favor do grupo do PP e 2 abstencións, 1 do grupo do BNG e
1 do grupo mixto na Comisión Informativa de Urbanismo e Obras realizada o 29.10.2013:

“PROPOSTA DA CONCELLARÍA DELEGADA DE URBANISMO

O pasado 14 de marzo do 2013 publicouse a nova ordenanza reguladora da instalación de terrazas
do Concello de Fene no Boletín Oficial  da Provincia, acordándose a súa primeira modificación en
sesión plenaria de 1.8.2013, a cal foi publicada no BOP de 9.10.2013.

Con posterioridade a esta modificación, o grupo municipal socialista puxo de manifesto no pleno a
súa discrepancia respecto da redacción do artigo 18 da ordenanza respecto da retirada de mobiliario
das terrazas, rogando se levara a cabo a súa modificación, rogo que o equipo de goberno considerou
preciso atender.

Visto o que antecede, sendo o Pleno competente para aprobar a presente modificación en virtude do
artigo 22 LBRL, propoño que este adopte o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar incialmente a modificación do artigo 18 da Ordenanza reguladora da instalación
de terrazas no municipio de Fene  que quedará redactado como segue:

“Artigo 18.- Orde e limpeza diaria

Agás no período comprendido entre o 1 de maio e o 30 de setembro os titulares de licenzas de
terrazas teñen a obriga de retirar e agrupar ao remate de cada xornada os elementos de mobiliario
móbiles instalados, considerando como tales as cadeiras, mesas e antucas, así  como realizar os
labores de limpeza necesarios no período para o que teñan concedida a correspondente licenza.”

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

TERCEIRO. No caso de  que se  presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado expediente,
procederase a súa resolución, previos os informes oportunos, polo Pleno Corporativo, procedéndose,
unha  vez  resoltas,  á  aprobación  definitiva  do  expediente  e  á  publicación  íntegra  do  texto  da
Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.

CUARTO.  No  caso  de  que non se  presenten reclamacións  e/ou  alegacións  contra  o  expediente,
considerarase que queda  aprobado definitivamente, sen necesidade de acordo posterior, procedendo
de seguido  á  publicación indicada no apartado precedente, de conformidade do disposto no artigo
49.c)  da Lei  7/1985,  do 2 de  abril,  reguladora das bases do réxime local,  entrando en vigor a
modificación o día da súa publicación íntegra no BOP e unha vez transcorrido o prazo establecido no
artigo 65.3 da LBRL.  

Fene, 28 de outubro de 2013
A concelleira delegada de urbanismo
Dona Rocío A. Bértoa Puente”

Abre o debate a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que di que se
trae a modificación do artigo 18 da ordenanza a petición do PSOE aínda que ela entendía que non era
preciso recoller as tarimas, pero para que quede mais claro, faise esta modificación,  xa que os
técnicos entenden que non se debe suprimir dito artigo para que se garanta o mantemento e a
limpeza dos elementos móbiles, mesas, cadeiras e demais.

A continuación voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, felicita que veña este
acordo ao pleno e, inda que pediran a supresión do artigo,  entende que a redacción arranxa o
problema e anuncia o voto a favor.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que xa se abstiveron na aprobación da ordenanza e anuncia que van manter o sentido do voto.

17 de 53



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

C.I.
F.: 
P-
150
360
0-G

Dilixenza: acta aprobada en sesión de 6.2.2014

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que se vai abster porque o asunto consiste nunha corrección dunha confusión.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación do artigo 18 da Ordenanza reguladora da
instalación de terrazas no municipio de Fene  que quedará redactado como segue:

“Artigo 18.- Orde e limpeza diaria

Agás  no  período  comprendido  entre  o  1  de  maio  e  o  30  de  setembro  os  titulares  de
licenzas de terrazas teñen a obriga de retirar e agrupar ao remate de cada xornada os
elementos de mobiliario móbiles instalados, considerando como tales as cadeiras, mesas e
antucas, así como realizar os labores de limpeza necesarios no período para o que teñan
concedida a correspondente licenza.”

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

TERCEIRO. No caso de  que se  presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado
expediente,  procederase  a  súa  resolución,  previos  os  informes  oportunos,  polo  Pleno
Corporativo, procedéndose, unha vez resoltas, á aprobación definitiva do expediente e á
publicación íntegra do texto da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.

CUARTO.  No  caso  de  que  non  se  presenten  reclamacións  e/ou  alegacións  contra  o
expediente,  considerarase  que  queda   aprobado  definitivamente,  sen  necesidade  de
acordo posterior, procedendo  de seguido  á  publicación indicada no apartado precedente,
de conformidade do disposto no artigo 49.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, entrando en vigor a modificación o día da súa publicación íntegra no
BOP e unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 65.3 da LBRL.

9. Aprobación, se procede, da proposta de modificación puntual do convenio colectivo do
persoal laboral do Concello de Fene

Consta no expediente acta comprensiva do acordo de modificación puntual do convenio colectivo do
persoal laboral do Concello de Fene de 22.10.2013 e nota informativa de secretaría (262/2013) e de
intervención de 24.10.2013 que di: 

“ASUNTO:  Proposta da concellaría delegada de persoal  sobre   modificación puntual  do convenio
colectivo do persoal laboral do Concello de Fene 

Remitida a proposta que se cita no asunto o día 23.10.2013 para o seu estudo e emisión de informe,
as suscribintes poñen de manifesto que dado o escaso tempo hábil co que se remite esta proposta
(con claro incumprimento dos prazos legalmente fixados para a emisión de informe fixados no artigo
83 da Lei 30/92 -10 días hábiles ou 5 de tratarse dun asunto urxente-) non lles é posible emitir un
informe co que valorar o asunto coa profundidade que require.

Por este motivo, emítese a presente nota informativa aos efetos de deixar constancia no expediente
administrativo da imposibilidade de emitir informe nos termos establecidos na lexislación vixente con
carácter  previo  á  convocatoria  da  Comisión  Informativa  na  que se  debe  tratar  o  asunto  e  sen
prexuízo dos informes posteriores que se puideran emitir ou solicitar.”

Por  parte  da  concellaría  delegada  de  persoal  emítese  a  seguinte  proposta  que  foi  ditaminada
favorablemente por 3 votos a favor do grupo do PP e 4 abstencións, 2 do grupo socialista, 1 do grupo
do BNG e 1 do grupo mixto na Comisión Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio
Ambiente realizada o 30 de outubro de 2013:
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“PROPOSTA  DA  CONCELLARÍA  DELEGADA  DE  PERSOAL  SOBRE   MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DO
CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE FENE 

A recente elaboración da Relación de Postos de Traballo (RPT)  do Concello de Fene supuxo, entre
outros obxectivos, unha aposta pola formalización dunha homologación do sistema retributivo e de
clasificación profesional aplicables tanto a ao persoal laboral como ao persoal funcionario municipal;
proceso  de  homologación  que cabe  enmarcar,  en todo caso,  dentro  da  liña  que  ven  seguindo,
igualmente, o propio lexislador, e que se traduce na orientación e persecución da figura única do
empregado público, tal e como se consagra coa entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado
Público.  Asemade,  dito  proceso  de  homologación,  presente  na  recente  elaboración  da  RPT  do
Concello  de  Fene,  non  fai  mais  que  formalizar  e  recoller,  no  tocante  ao  sistema  retributivo  e
profesional, unha realidade xa existente, de facto, no Concello, e que se caracteriza pola asimilación,
a  efectos  prácticos,  e  por  parte  do  persoal  laboral,  do  sistema  retributivo  e  de  clasificación
profesional aplicable ao persoal funcionario; asimilación que xa se ven plasmando, en todo caso, nos
respectivos  anexos  de  persoal  dos  presupostos  municipais  dos  últimos  exercicios,   mediante  a
aplicación, ao persoal laboral incluído nos mesmos, da estrutura profesional e retributiva legalmente
aplicable ao persoal funcionario.

Unha  situación  de  facto  que,  non  obstante,  e  aos  efectos  da  súa  plena  eficacia,  require  da
conseguinte formalización e adecuación normativa, de tal xeito que, xunto co proceso iniciado coa
elaboración e aprobación da referida RPT, se fai igualmente necesaria a pertinente adecuación do
Convenio Colectivo actualmente vixente no Concello, toda vez que é este o documento legalmente
acaído para a regulación e fixación do sistema retributivo e profesional aplicable ao persoal laboral ao
servizo do Concello de Fene - un proceso de adecuación e revisión do Convenio que, en todo caso, xa
se prevía e contemplaba no propio documento de Organigrama e RPT recentemente aprobado - . Así,
se ben na referida RPT xa se contemplaba unha equivalencia e asimilación, por parte do persoal
laboral, do sistema retributivo e profesional do persoal funcionario, resulta igualmente necesario que,
a efectos da plena formalización normativa de dita homologación, tamén se proceda a recoller e
regular,  a  mesma,  dentro  do  propio  Convenio  Colectivo  actualmente  vixente  -  tendo  en conta,
particularmente,  que  en  dito  Convenio  non  se  regula,  actualmente,  e  de  xeito  específico,  a
equiparación co sistema retributivo e profesional do persoal funcionario municipal -.

Tendo  en  conta  todo  o  anteriormente  sinalado,  e  coa  finalidade  de  proseguir  e  completar  a
formalización e regulación normativa do referido proceso de homologación profesional e retributiva
do persoal laboral e funcionario municipal, se ven de configurar a proposta de modificación puntual
do Convenio Colectivo do concello de fene que agora se traslada á aprobación Plenaria; modificación
que, en todo caso, e por aplicación do legalmente previsto, foi obxecto de tratamento e negociación
colectiva coa representación legal dos traballadores lexitimada ao efecto e que, en consecuencia, se
corresponde co finalmente acordado con dita representación do persoal - nos termos do reflectido e
collido  na  “ACTA  COMPRENSIVA  DO  ACORDO  DE  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DO  CONVENIO
COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE FENE”, que se achega xunto con esta proposta
- . Neste senso compre sinalar, asemade, que dito acordo de modificación puntual se ten realizado
ao amparo do previsto no artigo  86.1 del Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que
se  aproba  o  texto  refundido  da  Lei  do  Estatuto  dos  Traballadores,  que  habilita  aos  suxeitos
lexitimados  para  a  negociación  dun Convenio,  e  durante  a  súa  vixencia,  á  revisión  do mesmo;
lexitimación que, neste caso, e nos termos do definido no artigo 87 do Estatuto dos Traballadores, lle
corresponde á representación do propio Concello - pola parte empresarial -, así como ao Comité de
Empresa - pola parte social e dos traballadores -.

Visto o que antecede, se propón ao Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO

PRIMEIRO.- Aprobar a  modificación puntual da Convenio Colectivo do Persoal Laboral do Concello de
Fene, nos termos do acordado, ao respecto, coa representación legal dos traballadores lexitimada ao
efecto e, polo tanto, co alcance e contidos recollidos na “Acta comprensiva do acordo de modificación
puntual do Convenio Colectivo de persoal laboral do Concello de Fene”,  e que a continuación se
reproducen.

“PRIMEIRO.-  Modificación  da  regulación  contida,  en  materia  retributiva,  no  Convenio  Colectivo
vixente,  dentro  do  seu artigo  3º,  que  será  substituído  polo  novo  artigo  que  a  continuación  se
relaciona, coa redacción igualmente reproducida;
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Artigo 3º. Revisión e actualización de retribucións
Durante  o  período  de  vixencia  do  presente  Convenio,  as  retribucións  establecidas  no  mesmo
experimentarán o incremento que determine, para cada exercicio, a Lei de Presupostos Xerais do
Estado  e  restante  normativa  de  aplicación;  todo  elo  sen  prexuízo  das  adecuacións  e  revisións
retributivas  que,  dentro  dos límites  legais  fixados  ao  respecto,  proceda  realizar  para garantir  a
adecuación das mesmas ao contido, e características dos postos de traballo, así como as que se
deriven do grado de consecución dos obxectivos fixados e do resultado individual da súa aplicación.”

SEGUNDO.-  Modificación  da  regulación  contida,  en  materia  retributiva,  no  Convenio  Colectivo
vixente, dentro do seu Capítulo III - “Retribucións” - particularmente nos artigos 8º, 9º, 10º, 11º,
12º e 13º, que serán suprimidos e substituídos polo artigos que a continuación se relacionan, coa
redacción igualmente reproducida;

Artigo 8º. Sistema retributivo. Criterios xerais
O sistema retributivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Fene, incluído no eido de aplicación
do presente Convenio, será o mesmo que o legalmente establecido, en cada momento,  para os
funcionarios ao servizo do Concello; deste xeito, no momento da entrada en vigor desta previsión,
resultaranlle aplicables un sistema e estrutura retributivos equivalentes aos legalmente previstos, na
actualidade, para o persoal funcionario municipal, nos termos e co alcance sinalados nos seguinte
artigos.

En calquera caso, a aplicación do réxime retributivo que se define no presente Capítulo resultará
aplicable ao persoal laboral municipal que se adscriba e vincule, formalmente, ao desenvolvemento
de funcións e/ou postos de índole estrutural, de conformidade co previsto, ao efecto, pola RPT do
Concello ou instrumento similar de ordenación de persoal vixente en cada momento. Non obstante, o
persoal que pola natureza da súa relación contractual e de servizo, non cumpra cos requisitos que se
veñen de sinalar e ao que, polo tanto, non lle resulte de aplicación o réxime retributivo fixado no
presente capítulo, rexerase polo previsto, ao respecto, tanto no seu Convenio Colectivo  específico de
aplicación, de ser o caso, como no  seu contrato e, nos supostos particulares de persoal laboral
contratado con cargo a programas ou plans subvencionados e/ou con financiamento externo, e con
substantividade propia - ao marxe da actividade ordinaria e habitual da Administración Municipal -,
polas previsións retributivas que  veñan determinadas pola propia orde de convocatoria ou norma
reguladora dos mesmos; todo elo sen prexuízo de que, en aplicación do principio de respecto das
condicións laborais mais beneficiosas, se manteñan os dereitos salariais e económicos adquiridos
polo persoal laboral municipal con anterioridade á entrada en vigor do novo réxime retributivo. 

Artigo 9º. Estrutura Retributiva
A estrutura retributiva do  persoal  ao  que,  nos termos do anteriormente  definido,  lle  resulte  de
aplicación  o  réxime  retributivo  fixado  no  presente  Capítulo,  constará  de  retribucións  básicas  e
complementarias; en todo caso, o seu devengo adecuarase aos criterios e normas aplicables, en
cada momento, ao persoal funcionario municipal.

a) Retribucións básicas:
a).1. O soldo, que se asigna en función da pertenza a cada subgrupo, ou grupo de clasificación
profesional, cando este non teña subgrupo, nos que se clasifican os postos de traballo.
a).2. Os trienios, consistentes nunha cantidade igual para cada subgrupo, ou grupo de clasificación
profesional  cando este  non teña subgrupo,  por  cada tres  anos  de servizo  no  grupo profesional
correspondente.
Para  estes  efectos,  o  cómputo  de  servizos  realizarase  de  conformidade  cos  mesmos  criterios  e
normas aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario municipal, en todo aquilo que sexa
compatible coa súa relación de emprego 
a).3. As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano por un importe mínimo, cada unha delas,
dunha mensualidade do soldo e trienios e as retribucións complementarias de destino e específico,
sen prexuízo das adecuacións que, respecto das mesmas, proceda realizar, como consecuencia das
disposicións normativas aplicables en cada momento. En todo caso, o seu devengo adecuarase aos
criterios e normas aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario municipal.

b) Retribucións complementarias:
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b).1. O complemento de destino correspondente ao nivel do posto que se desempeñe, conforme ao
previsto na Relación de Postos de Traballo, ou instrumento similar de ordenación de persoal vixente
no Concello, e que será igual para todos os postos do mesmo nivel.
b).2. O complemento específico destinado a retribuír as condicións particulares dos postos de traballo
en  atención  á  súa  especial  dificultade  técnica,  dedicación,  responsabilidade,  incompatibilidade,
perigosidade ou penosidade. En ningún caso poderá asignarse mais dun complemento específico a
cada posto de traballo. A súa contía se corresponderá co previsto, para cada posto, na Relación de
Postos de Traballo, ou instrumento similar de ordenación de persoal vixente no Concello
b).3. O complemento de produtividade destinado a retribuír  o especial  rendemento, a actividade
extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o traballador desempeñe o seu traballo.
O  límite  global  da  súa  contía  será  fixado  nos  orzamentos  anuais.  A  súa  asignación,  que
corresponderá  á  Alcaldía,  realizarase  conforme  criterios  obxectivo  de  reparto  e  asignación
individualizada. Os devanditos criterios serán obxecto de negociación coa representación legal dos
traballadores e posterior aprobación por parte do Pleno. As cantidades que perciba cada traballador
serán públicas.
b).4. As gratificacións por servizos extraordinarios fóra da xornada laboral,  que non poderán en
ningún caso ser fixas na contía, nin periódicas no súa percepción. A  compensación dos servizos
extraordinarios realizarase, se ser o caso, conforme aos criterios previstos no artigo 5º do presente
Convenio.

c) Os traballadores percibirán tamén as correspondentes indemnizacións por razón do servizo.

Artigo 10º. Contía das retribucións básicas e complementarias
1.  Sen  prexuízo  do  expresamente  previsto  no  presente  artigo,  o  devengo  e  cuantificación  das
retribucións básicas e complementarias do persoal ao que, nos termos do anteriormente definido, lle
resulte de aplicación o réxime retributivo fixado no presente Capítulo, adecuarase aos criterios e
normas aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario municipal.

2.  As retribucións básicas dos traballadores do Concello devengaranse, cada ano, na contía e coa
periodicidade previstas na correspondente Lei de Presupostos Xerais do Estado e/ou  na restante
normativa que resulte aplicable, a este respecto, en cada momento.

3.  O complemento de destino dos traballadores do Concello devengarase cada ano na contía e coa
periodicidade previstas na correspondente Lei de presupostos xerais do Estado e/ou  na restante
normativa que resulte aplicable, a este respecto, en cada momento, conforme ao nivel asignado a
cada  posto  de  traballo  ou,  no  seu  caso,  ao  grado  persoal  consolidado  correspondente  a  cada
traballador.

O nivel correspondente a cada posto será o determinado pola Relación de Postos de Traballo, ou
instrumento de ordenación de persoal similar que estea vixente no Concello.

3. As contías do Complemento Específico determinaranse pola Relación de Postos de Traballo, ou
instrumento de ordenación de persoal similar que estea vixente no Concello en cada momento 

Artigo 11º. Indemnizacións por razón de servizo.
Aos efectos da regulación e fixación do seu alcance e percepción,  estarase ao legalmente previsto no
Decreto 462/2002, de 24 de maio, e restante normativa que  desenvolve e actualiza esta materia;
en todo caso, o seu devengo e percepción adecuarase aos criterios e normas aplicables, en cada
momento, ao persoal funcionario municipal.

Artigo 12º. Pagos nominais
Tódalas percepcións do persoal realizaranse a través da nómina, establecéndose a prohibición de
facelo doutro xeito.
A nómina, deberá conter todos os datos persoais precisos, os conceptos retributivos debidamente
detallados, o importe bruto, así como as correspondentes deducións e o importe líquido, procurando
a maior transparencia e claridade posibles.

Os pagos nominais serán obxecto das adecuacións pertinentes nos supostos de traballadores con
xornada  a  tempo  parcial,  coa  finalidade  de  ser  retribuídos  conforme  á  xornada  efectivamente
realizada.
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Artigo 13º. Aplicación e respecto de dereitos salariais
Tras  a  entrada  en  vigor  do  regulado  no  presente  Capítulo,  e  mentres  non  sexan  obxecto  de
materialización  efectiva  as  previsións  contidas,  no  mesmo,  ao  respecto  do  sistema  retributivo,
seguirán sendo aplicables os criterios anteriormente vixentes, con arranxo ás previsións e limitacións
normativas  vixentes  en  materia  orzamentaria,  e  con  pleno  respecto  dos  dereitos  salariais  e
económicos previamente adquiridos polo persoal.”

TERCEIRO.-  Modificación  da  regulación  contida,  en  materia  retributiva,  no  Convenio  Colectivo
vixente, dentro do súa Disposición Adicional e Anexo Final - comprensivo da táboa salarial - , que
serán, en ambos casos, obxecto de supresión.

CUARTO.- Modificación da regulación contida, en materia de clasificación profesional, no Convenio
Colectivo  vixente,  dentro  do  seu Capítulo  IV,  particularmente  nos artigos 15º e  16º,  que serán
substituídos polo artigos que a continuación se relacionan, coa redacción igualmente reproducida;
asemade, tamén se procederá á modificación do título de dito Capítulo IV, substituíndo o actual
“Categorías profesionais” por “ Clasificación Profesional”

Artigo 15º. Clasificación profesional. Criterios Xerais
Co obxecto de facilitar unha homologación real  do persoal funcionario e laboral do Concello de Fene,
e co gallo de facilitar unha xestión áxil e integral dos cadros de persoal, ao persoal laboral municipal
incluído  no  eido  de  aplicación do  presente  Convenio  seralle  de  aplicación  o  mesmo sistema de
clasificación profesional que o legalmente vixente, en cada momento, para o persoal funcionario ao
servizo  do  Concello  de  Fene;  deste  xeito,  no  momento  da  entrada  en  vigor  desta  previsión,
resultaralle aplicable un sistema de clasificación, en grupos profesionais, equivalente ao legalmente
previsto, na actualidade, para o persoal funcionario municipal.

Artigo 16º. Sistema de Clasificación profesional. Grupos profesionais
1. En base aos criterios xerais definidos no artigo anterior, o persoal laboral clasifícase nos mesmos
grupos profesionais e cos mesmos criterios e requisitos que os legalmente aplicables, na actualidade,
para o persoal funcionario do Concello, de conformidade co sistema fixado a continuación; en todo
caso,  e  sen  prexuízo  do  expresamente  previsto  no  presente  artigo,  o  sistema  de  clasificación
profesional adecuarase aos criterios e normas aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario
municipal.

Grupo A. Dividido en dous Subgrupos, A1 e A2.
Para o acceso a este Grupo esixirase estar en posesión do título universitario de Grao ou equivalente.
Naqueles supostos nos que a Lei esixa outro título universitario será este o que se teña en conta.
A clasificación en cada Subgrupo estará en función do nivel de responsabilidade e das funcións a
desempeñar, así como das características das probas de acceso.

Grupo B. 
Para o acceso ao Grupo B esixirase estar en posesión do título de Técnico Superior, ou equivalente

Grupo C. Dividido en dous Subgrupos, C1 e C2, segundo a titulación esixida para o ingreso. 
C1: título de bacharelato ou técnico, ou equivalentes
C2: título de graduado en educación secundaria obrigatoria, ou equivalente

A.P. (Agrupacións Profesionais)
Grupo  profesional  equivalente  ás  agrupacións  profesionais  ás  que  fai  referencia  a  disposición
transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no que
non se esixirá, para o acceso ao mesmo, estar en posesión de ningunha das titulacións previstas no
sistema educativo.

2. En tanto non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios aos que se refire o
artigo 76 da Lei 7/ 2007 de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, para o acceso aos
grupos de  clasificación  definidos neste  Convenio  seguirán  sendo  válidos os  títulos  universitarios
oficiais vixentes á entrada en vigor do propio Estatuto Básico do Empregado Público.
En base ao disposto na disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril do Estatuto
Básico do Empregado Público, será de aplicación, co carácter transitorio estipulada na mencionada
disposición, o modelo de equiparación sinalado a tal efecto para os grupos profesionais existentes
con anterioridade á entrada en vigor desta normativa, sen prexuízo das modificacións que proceda
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realizar como consecuencia do desenvolvemento normativo que sexa de aplicación para o persoal
funcionario ao servizo do Concello de Fene.

3. Corresponderalle á Comisión Paritaria encargada do seguimento, interpretación e aplicación do
presente Convenio, a supervisión da aplicación efectiva do sistema de clasificación profesional que se
ven de definir, encargándose do estudo e análise das dúbidas e/ou problemáticas que poidan existir
ao respecto da integración dos traballadores nos diferentes grupos profesionais.”

SEGUNDO.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  aos  servizos  administrativos  municipais
correspondentes, aos efectos de que se prosiga coas tramitacións administrativas preceptivas para a
definitiva entrada en vigor de dita modificación do Convenio e, de xeito particular, no tocante ao
depósito, rexistro e publicación da mesma, pola autoridade laboral competente, e nos termos do
legalmente previsto ao respecto.

Fene, 23 de outubro de 2013 
O Concelleiro Delegado
Alejandro Dopico Rodríguez”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que hai xa
unhas  xornadas  pasou  polo  pleno  a  RPT  e  daquela  abstivéronse  por  motivos  de  trámite,  de
procedemento, por falla de achegas do seu grupo e porque entendían que non resolvía a totalidade
dos  problemas  do  cadro  de  persoal  do  concello,  aínda  que  era  un  documento  pactado  cos
representantes dos traballadores, o que lles ofrecía o máximo respecto. Como se trata de modificar o
convenio en base a aquel acordo, anuncia tamén a abstención.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que ten dúbidas xurídicas do alcance e das consecuencias que poida traer a modificación dos
convenios  colectivos,  por  iso  felicítanse  de  que  o  convenio  estea  pactado  cos  traballadores.
Seguidamente anuncia a abstención.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez,
que di que se vai abster, mantendo a mesma liña que cando se trouxo ao pleno a RPT.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar a  modificación puntual da Convenio Colectivo do Persoal Laboral do
Concello  de  Fene,  nos  termos  do  acordado,  ao respecto,  coa  representación  legal  dos
traballadores lexitimada ao efecto e, polo tanto, co alcance e contidos recollidos na “Acta
comprensiva do acordo de modificación puntual do Convenio Colectivo de persoal laboral
do Concello de Fene”,  e que a continuación se reproducen.

“PRIMEIRO.-  Modificación  da  regulación  contida,  en  materia  retributiva,  no  Convenio
Colectivo vixente, dentro do seu artigo 3º, que será substituído polo novo artigo que a
continuación se relaciona, coa redacción igualmente reproducida;

Artigo 3º. Revisión e actualización de retribucións
Durante  o  período  de  vixencia  do  presente  Convenio,  as  retribucións  establecidas  no
mesmo  experimentarán  o  incremento  que  determine,  para  cada  exercicio,  a  Lei  de
Presupostos Xerais do Estado e restante normativa de aplicación; todo elo sen prexuízo
das adecuacións e revisións retributivas que, dentro dos límites legais fixados ao respecto,
proceda realizar para garantir a adecuación das mesmas ao contido, e características dos
postos de traballo, así como as que se deriven do grado de consecución dos obxectivos
fixados e do resultado individual da súa aplicación.”

SEGUNDO.-  Modificación  da  regulación  contida,  en  materia  retributiva,  no  Convenio
Colectivo vixente, dentro do seu Capítulo III - “Retribucións” - particularmente nos artigos
8º,  9º,  10º,  11º,  12º  e  13º,  que  serán  suprimidos  e  substituídos  polo  artigos  que  a
continuación se relacionan, coa redacción igualmente reproducida;
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Artigo 8º. Sistema retributivo. Criterios xerais
O sistema retributivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Fene, incluído no eido de
aplicación do presente Convenio, será o mesmo que o legalmente establecido, en cada
momento,   para  os  funcionarios  ao  servizo  do  Concello;  deste  xeito,  no  momento  da
entrada  en  vigor  desta  previsión,  resultaranlle  aplicables  un  sistema  e  estrutura
retributivos  equivalentes  aos  legalmente  previstos,  na  actualidade,  para  o  persoal
funcionario municipal, nos termos e co alcance sinalados nos seguinte artigos.

En calquera caso, a aplicación do réxime retributivo que se define no presente Capítulo
resultará aplicable ao persoal laboral municipal que se adscriba e vincule, formalmente, ao
desenvolvemento  de  funcións  e/ou  postos  de  índole  estrutural,  de  conformidade  co
previsto, ao efecto, pola RPT do Concello ou instrumento similar de ordenación de persoal
vixente en cada momento.  Non obstante,  o persoal que pola natureza da súa relación
contractual e de servizo, non cumpra cos requisitos que se veñen de sinalar e ao que, polo
tanto,  non  lle  resulte  de  aplicación  o  réxime  retributivo  fixado  no  presente  capítulo,
rexerase  polo  previsto,  ao  respecto,  tanto  no  seu  Convenio  Colectivo   específico  de
aplicación, de ser o caso, como no  seu contrato e, nos supostos particulares de persoal
laboral  contratado  con  cargo  a  programas  ou  plans  subvencionados  e/ou  con
financiamento externo, e con substantividade propia - ao marxe da actividade ordinaria e
habitual  da  Administración  Municipal  -,  polas  previsións  retributivas  que  veñan
determinadas pola propia orde de convocatoria ou norma reguladora dos mesmos; todo
elo sen prexuízo de que, en aplicación do principio de respecto das condicións laborais
máis beneficiosas, se manteñan os dereitos salariais e económicos adquiridos polo persoal
laboral municipal con anterioridade á entrada en vigor do novo réxime retributivo. 

Artigo 9º. Estrutura Retributiva
A  estrutura  retributiva  do  persoal  ao  que,  nos  termos  do  anteriormente  definido,  lle
resulte  de  aplicación  o  réxime  retributivo  fixado  no  presente  Capítulo,  constará  de
retribucións  básicas  e  complementarias;  en todo  caso,  o  seu devengo  adecuarase  aos
criterios e normas aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario municipal.

a) Retribucións básicas:
a).1.  O  soldo,  que  se  asigna  en  función  da  pertenza  a  cada  subgrupo,  ou  grupo  de
clasificación profesional, cando este non teña subgrupo, nos que se clasifican os postos de
traballo.
a).2. Os trienios, consistentes nunha cantidade igual para cada subgrupo,  ou grupo de
clasificación profesional cando este non teña subgrupo, por cada tres anos de servizo no
grupo profesional correspondente.
Para  estes  efectos,  o  cómputo  de  servizos  realizarase  de  conformidade  cos  mesmos
criterios e normas aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario municipal, en todo
aquilo que sexa compatible coa súa relación de emprego 
a).3. As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano por un importe mínimo, cada unha
delas,  dunha  mensualidade  do  soldo  e  trienios  e  as  retribucións  complementarias  de
destino e específico, sen prexuízo das adecuacións que, respecto das mesmas, proceda
realizar, como consecuencia das disposicións normativas aplicables en cada momento. En
todo caso, o seu devengo adecuarase aos criterios e normas aplicables, en cada momento,
ao persoal funcionario municipal.

b) Retribucións complementarias:
b).1.  O complemento de destino correspondente ao nivel  do posto que se desempeñe,
conforme  ao  previsto  na  Relación  de  Postos  de  Traballo,  ou  instrumento  similar  de
ordenación de  persoal  vixente  no Concello,  e  que  será  igual  para  todos  os  postos  do
mesmo nivel.
b).2. O complemento específico destinado a retribuír as condicións particulares dos postos
de traballo en atención á súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade,
incompatibilidade, perigosidade ou penosidade. En ningún caso poderá asignarse máis dun
complemento  específico  a  cada  posto  de  traballo.  A  súa  contía  se  corresponderá  co
previsto, para cada posto, na Relación de Postos de Traballo, ou instrumento similar de
ordenación de persoal vixente no Concello
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b).3. O complemento de produtividade destinado a retribuír o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o traballador desempeñe o seu
traballo.
O límite global da súa contía será fixado nos orzamentos anuais. A súa asignación, que
corresponderá á Alcaldía, realizarase conforme criterios obxectivo de reparto e asignación
individualizada. Os devanditos criterios serán obxecto de negociación coa representación
legal  dos  traballadores  e  posterior  aprobación  por  parte  do  Pleno.  As  cantidades  que
perciba cada traballador serán públicas.
b).4.  As  gratificacións  por  servizos  extraordinarios  fóra  da  xornada  laboral,  que  non
poderán  en  ningún  caso  ser  fixas  na  contía,  nin  periódicas  no  súa  percepción.  A
compensación  dos  servizos  extraordinarios  realizarase,  se  ser  o  caso,  conforme  aos
criterios previstos no artigo 5º do presente Convenio.

c)  Os traballadores percibirán tamén as correspondentes indemnizacións por  razón do
servizo.

Artigo 10º. Contía das retribucións básicas e complementarias
1. Sen prexuízo do expresamente previsto no presente artigo, o devengo e cuantificación
das  retribucións  básicas  e  complementarias  do  persoal  ao  que,  nos  termos  do
anteriormente definido, lle resulte de aplicación o réxime retributivo fixado no presente
Capítulo,  adecuarase  aos  criterios  e  normas  aplicables,  en  cada  momento,  ao  persoal
funcionario municipal.

2.   As  retribucións  básicas  dos  traballadores  do  Concello  devengaranse,  cada  ano,  na
contía  e  coa  periodicidade  previstas  na  correspondente  Lei  de  Presupostos  Xerais  do
Estado  e/ou   na  restante  normativa  que  resulte  aplicable,  a  este  respecto,  en  cada
momento.

3.  O complemento de destino dos traballadores do Concello devengarase cada ano na
contía  e  coa  periodicidade  previstas  na  correspondente  Lei  de  presupostos  xerais  do
Estado  e/ou   na  restante  normativa  que  resulte  aplicable,  a  este  respecto,  en  cada
momento, conforme ao nivel asignado a cada posto de traballo ou, no seu caso, ao grado
persoal consolidado correspondente a cada traballador.

O  nivel  correspondente  a  cada  posto  será  o  determinado  pola  Relación  de  Postos  de
Traballo, ou instrumento de ordenación de persoal similar que estea vixente no Concello.

4.  As  contías  do  Complemento  Específico  determinaranse  pola  Relación  de  Postos  de
Traballo, ou instrumento de ordenación de persoal similar que estea vixente no Concello
en cada momento 

Artigo 11º. Indemnizacións por razón de servizo.
Aos efectos da regulación e fixación do seu alcance e percepción,  estarase ao legalmente
previsto no Decreto 462/2002, de 24 de maio, e restante normativa que  desenvolve e
actualiza esta materia; en todo caso, o seu devengo e percepción adecuarase aos criterios
e normas aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario municipal.

Artigo 12º. Pagos nominais
Tódalas  percepcións  do  persoal  realizaranse  a  través  da  nómina,  establecéndose  a
prohibición de facelo doutro xeito.
A  nómina,  deberá  conter  todos  os  datos  persoais  precisos,  os  conceptos  retributivos
debidamente  detallados,  o  importe  bruto,  así  como  as  correspondentes  deducións  e  o
importe líquido, procurando a maior transparencia e claridade posibles.

Os  pagos  nominais  serán  obxecto  das  adecuacións  pertinentes  nos  supostos  de
traballadores con xornada a tempo parcial, coa finalidade de ser retribuídos conforme á
xornada efectivamente realizada.

Artigo 13º. Aplicación e respecto de dereitos salariais
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Tras a entrada en vigor do regulado no presente Capítulo, e mentres non sexan obxecto
de materialización efectiva  as  previsións  contidas,  no mesmo,  ao respecto  do  sistema
retributivo, seguirán sendo aplicables os criterios anteriormente vixentes, con arranxo ás
previsións  e  limitacións  normativas  vixentes  en  materia  orzamentaria,  e  con  pleno
respecto dos dereitos salariais e económicos previamente adquiridos polo persoal.”

TERCEIRO.-  Modificación  da  regulación  contida,  en  materia  retributiva,  no  Convenio
Colectivo vixente, dentro do súa Disposición Adicional e Anexo Final  -  comprensivo da
táboa salarial - , que serán, en ambos casos, obxecto de supresión.

CUARTO.- Modificación da regulación contida, en materia de clasificación profesional, no
Convenio Colectivo vixente, dentro do seu Capítulo IV, particularmente nos artigos 15º e
16º, que serán substituídos polo artigos que a continuación se relacionan, coa redacción
igualmente reproducida; asemade, tamén se procederá á modificación do título de dito
Capítulo  IV,  substituíndo  o  actual   “Categorías  profesionais”  por  “  Clasificación
Profesional”

Artigo 15º. Clasificación profesional. Criterios Xerais
Co  obxecto  de  facilitar  unha  homologación  real   do  persoal  funcionario  e  laboral  do
Concello de Fene, e co gallo de facilitar unha xestión áxil e integral dos cadros de persoal,
ao persoal laboral municipal incluído no eido de aplicación do presente Convenio seralle de
aplicación o mesmo sistema de clasificación profesional que o legalmente vixente, en cada
momento,  para  o  persoal  funcionario  ao  servizo do Concello  de  Fene;  deste  xeito,  no
momento  da  entrada  en  vigor  desta  previsión,  resultaralle  aplicable  un  sistema  de
clasificación, en grupos profesionais, equivalente ao legalmente previsto, na actualidade,
para o persoal funcionario municipal.

Artigo 16º. Sistema de Clasificación profesional. Grupos profesionais
1. En base aos criterios xerais definidos no artigo anterior, o persoal laboral clasifícase nos
mesmos  grupos  profesionais  e  cos  mesmos  criterios  e  requisitos  que  os  legalmente
aplicables, na actualidade,  para o persoal funcionario do Concello, de conformidade co
sistema fixado a continuación; en todo caso, e sen prexuízo do expresamente previsto no
presente artigo, o sistema de clasificación profesional adecuarase aos criterios e normas
aplicables, en cada momento, ao persoal funcionario municipal.

Grupo A. Dividido en dous Subgrupos, A1 e A2.
Para o acceso a este Grupo esixirase estar en posesión do título universitario de Grao ou
equivalente. Naqueles supostos nos que a Lei esixa outro título universitario será este o
que se teña en conta.
A clasificación en cada Subgrupo estará en función do nivel  de responsabilidade e das
funcións a desempeñar, así como das características das probas de acceso.

Grupo B. 
Para o acceso ao Grupo B esixirase estar en posesión do título de Técnico Superior, ou
equivalente

Grupo C. Dividido en dous Subgrupos, C1 e C2, segundo a titulación esixida para o ingreso.
C1: título de bacharelato ou técnico, ou equivalentes
C2: título de graduado en educación secundaria obrigatoria, ou equivalente

A.P. (Agrupacións Profesionais)
Grupo  profesional  equivalente  ás  agrupacións  profesionais  ás  que  fai  referencia  a
disposición  transitoria  terceira  da  Lei  7/2007,  de  12  de  abril,  do  Estatuto  Básico  do
Empregado Público, no que non se esixirá, para o acceso ao mesmo, estar en posesión de
ningunha das titulacións previstas no sistema educativo.

2. En tanto non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios aos que se
refire o artigo 76 da Lei 7/ 2007 de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público,
para o acceso aos grupos de clasificación definidos neste Convenio seguirán sendo válidos
os títulos universitarios oficiais vixentes á entrada en vigor do propio Estatuto Básico do
Empregado Público.
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En base ao disposto na disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril do
Estatuto  Básico  do  Empregado  Público,  será  de  aplicación,  co  carácter  transitorio
estipulada na mencionada disposición, o modelo de equiparación sinalado a tal efecto para
os grupos profesionais existentes con anterioridade á entrada en vigor desta normativa,
sen  prexuízo  das  modificacións  que  proceda  realizar  como  consecuencia  do
desenvolvemento normativo que sexa de aplicación para o persoal funcionario ao servizo
do Concello de Fene.

3.  Corresponderalle  á  Comisión  Paritaria  encargada  do  seguimento,  interpretación  e
aplicación  do  presente  Convenio,  a  supervisión  da  aplicación  efectiva  do  sistema  de
clasificación  profesional  que  se  ven  de  definir,  encargándose  do  estudo  e  análise  das
dúbidas  e/ou  problemáticas  que  poidan  existir  ao  respecto  da  integración  dos
traballadores nos diferentes grupos profesionais.”

SEGUNDO.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  aos  servizos  administrativos  municipais
correspondentes,  aos  efectos  de  que  se  prosiga  coas  tramitacións  administrativas
preceptivas para a definitiva entrada en vigor de dita modificación do Convenio e, de xeito
particular,  no  tocante  ao  depósito,  rexistro  e  publicación  da  mesma,  pola  autoridade
laboral competente, e nos termos do legalmente previsto ao respecto.

10. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG para esixir á Xunta de
Galiza unha partida económica nos orzamentos de 2014 para a tender o servizo de axuda
no fogar (SAF) en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes

Consta  no  expediente  a  seguinte  moción  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola  Comisión
Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade en sesión extraordinaria
do 31.10.2013 logo de obter 3 votos a favor, (2 do grupo municipal socialista e 1 do grupo municipal
do BNG), e 3 abstencións do grupo municipal do PP:

“MOCIÓN PARA ESIXIR Á XUNTA DE GALIZA UNHA PARTIDA ECONÓMICA NOS ORZAMENTOS DE
2014 PARA ATENDER O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) EN TODOS OS CONCELLOS DE MENOS
DE 20.000 HABITANTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos últimos anos, a grave crise que estamos padecendo provocou un incremento importante de
persoas que demandan e necesitan recorrer aos servizos sociais públicos para cubrir boa parte das
súas necesidades máis básicas e fundamentais.

Paralelamente, mentres estes casos ían en aumento, os gobernos do PP, tanto na Xunta de Galiza
como no Estado, amparándose nesta crise e na súa propia filosofía política, veñen aplicando un
brutal recorte orzamentario no financiamento dos servizos sociais    (Lei de Dependencia, Servizo de
Axuda no Fogar, Centros de Día, Escolas Infantís...),  que esta afectando a miles de familias galegas.

Un exemplo claro e grave desta política, témolo no Decreto 99/2012 de 16 de marzo, aprobado polo
Consello da Xunta o ano pasado, que estabelece un novo modelo de financiamento para os servizos
de benestar en Galiza e determina importantes modificacións co anterior modelo, o que está a supor
na práctica, un trato claramente discriminatorio para os concellos con menor poboación, á par que
avanza na privatización e o copago destes.

Así, o artigo 47 deste Decreto determina que fican excluídos de axudas públicas por parte da Xunta
de Galiza o Servizo de Axuda no Fogar nos concellos de menos de 20.000 habitantes, o persoal
adscrito aos equipamentos sociais de titularidade municipal (centros de día ou escolas infantís ...)
nas  citadas  entidades  e  as  unidades  de  traballo  social  (persoal  dos  servizos  socias,  agás  os
traballadores e as traballadoras sociais) nos concellos de menos de 20.000 habitantes. 

Esta decisión política do Goberno da Xunta de Galiza significa que 293 concellos foron excluídos da
axuda do goberno galego para o servizo da axuda no fogar, o que provoca que arredor de 100.000
galegos e galegas vexan minorado o servizo que se lles viña prestando, favorecendo con iso a perda
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de emprego para boa parte das persoas que viñan traballando na prestación deste servizo público,
básico e fundamental no medio rural.

A prestación deste servizo básico no medio rural, estase facendo neste momento con recursos moi
reducidos mentres a Xunta de Galiza se desentende deste grave problema e das persoas que o
padecen. 

A situación é cada vez máis grave e o Goberno da Xunta de Galiza non pode seguir eludindo as súas
responsabilidades, e moito menos descargándoas noutras institucións, á hora de dotar os concellos
rurais dos recursos económicos e humanos necesarios para facer fronte a este grave problema social
e asegurar a prestación acaída do servizo de axuda no fogar aos miles de familias galegas que o
necesitan e o están demandando a diario.  

Por iso, solicitamos do Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte 

ACORDO

a) Exixir do Goberno da Xunta de Galiza a incorporación dunha partida orzamentaria nos Orzamentos
para o ano 2014, similar en contía á recollida nos Orzamentos da Xunta do ano 2010, para asegurar
a prestación do Servizo  de  Axuda  no  Fogar  e  o  resto  dos  servizos sociais  básicos  en todos os
concellos de menos de 20.000 habitantes. 

b) Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta e aos portavoces de todos os grupos políticos
do Parlamento galego.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que presentan
a  moción  porque  a  Xunta  de  Galicia  no  ano  2012  presentou  un  decreto  que  afecta  ao  SAF  e
pretenden que se recupere o modelo anterior. Isto é xusto contrario do que está a facer o PP que
pretende trasladar o financiamento ás deputacións provinciais e meter así a un intermediario.

De seguido intervén a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, para
presentar a seguinte emenda á moción:

“1. Instar á Xunta de Galicia a que continúe financiando o servizo de axuda no fogar para persoas
con dependencia e os traballadores de referencia na área social de todos os concellos de Galicia. Así
como, garantirá naqueles concellos que superen os 20000 habitantes, ou aqueles que coordinando
servizos e presentando a solicitude sumen máis de 20000 habitantes, o financiamento do servizo de
axuda no fogar básico.

2. Instar á Deputación da Coruña a que cumpra co establecido na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
administración local de Galicia e na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e
no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu
financiamento, prestando apoio técnico, económico e xurídico aos concellos para que desenvolvan as
competencias que lle son propias en materia de servizos sociais comunitarios. Así mesmo, deberá
manterse  a  necesaria  colaboración  e  coordinación  entre  Xunta  e  Deputación,  asegurando  a
Deputación da Coruña o financiamento do servizo de axuda no fogar básico e do persoal técnico dos
equipos  municipais  de  servizos  sociais  comunitarios  básicos  con  perfís  profesionais  diferentes  e
complementarios ao do traballador social de referencia para as corporacións locais dos concellos de
menos de 20.000 habitantes.

3. Dar traslado deste acordo ao presidente da Deputación da Coruña, da Xunta e aos portavoces de
todos os grupos do Parlamento galego.”

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que non poden aceptar a emenda porque o fondo da cuestión é quen ten a competencia e quen
ten  que  financiar.  As  cantidades  son  moi  semellantes  e  o  problema  está  na  participación  do
intermediario,  xa  que  con  intermediacións  sempre  se  perde  e,  neste  caso,  pérdese  tamén  a
competencia e acabarán sendo “delegados de”; non é o mesmo ter competencia que non a ter e, por
iso, non acepta a emenda.
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Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera,
que anuncia o voto favorable da moción porque dentro de todos os ataques que está a facer o PP
contra os concellos, este é dos mais graves, xa que afecta á política de proximidade e á vida diaria
dos cidadáns dun xeito determinante, porque os veciños e veciñas que reciben o servizo van ver
como se empeora a calidade e o custe e, polo tanto, o acceso ao servizo. Todo isto circunscríbese
dentro  dunha  estratexia  de  reforzo  das  deputacións  provinciais  que  traslada  competencias  dos
concellos  a  aqueles  órganos  que  non  son  elixidos  directamente  polos  cidadáns,  que  non  están
sometidos ao  mesmo control  público  e  que  son  uns  órganos  opacos  e  cun  afán  privatizador  e
externalizador sen límites. Isto vai encarecer a prestación, diminuír a calidade, dificultar que dende o
concello se lles dea atencións aos veciños, que é quen primeiro ve ao veciño, e dificulta a liberdade
do  concello  para  decidir  como quere  administrar  os  servizos  sociais;  déixase  aos  concellos  sen
capacidade de decidir sobre aquelas familias que, non estando obrigadas por lei, puideran necesitar
tamén o acceso ao servizo. Entende que o camiño que hai que percorrer é o contrario, eliminar as
deputacións provinciais e transferir os cartos que xestionan aos concellos para que haxa capacidade
real de prestación e financiamento dos servizos que hai que prestar.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, que
di que se alegra de que o BNG non aceptara a emenda e di que as emendas que fai o PP contra as
mocións que falan de axustes e recortes aos cidadáns sempre cambian o esixir ao goberno por un
instar, que é mais cómodo, mais doado e non é tan duro. Supón que trasladarlle toda a competencia
ás deputacións será un intento de facerlles ver que estas administracións son necesarias cando o
lóxico e o idóneo sería eliminalas. Isto é un recorte mais ás clases desfavorecidas e por isto votará a
favor.

A continuación intervén a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que
di que esta moción fala do financiamento e non de como se tramitan os servizos sociais. O que fai
agora  a  Xunta  de Galicia  é  fixar  claramente  as  competencias  das administracións  existentes.  A
Xunta, segundo establece a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, xa prevía
que as deputacións financiaran o SAF básico dos servizos sociais dos concellos con menos de 20000
habitantes. Agora trátase de que cada administración asuma os seus custos.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que coincide que é unha cuestión de delimitación de competencias, pero o que está facendo o PP é
eliminar as competencias en servizos sociais, entre outras materias, para pasar a ser unha cuestión
de convenio ou concesión. Cando entra en vigor a Lei de dependencia, nos concellos xa existía o SAF
e coa Lei do 2008 faise unha ponte ou transición entre os SAF que existían e un novo recurso, que é
a Lei de dependencia, ao que todo o mundo ten dereito por lei, con independencia do concello no que
viva e de que este teña SAF ou non;o financiamento faise de xeito que aqueles concellos que tiñan
convenios coa Deputación os deben seguir mantendo, xa que non é a parte de dependencia que se
vai financiar a maiores. Isto faise para transitar dun modelo de beneficencia, que era o que existía, a
un modelo universal, que era o que se implantou coa Lei de dependencia. A Xunta de Galicia o que
fixo é a transición dun modelo a outro.
 Alégrase de que a voceira do grupo municipal do PP dixera que cada administración deba asumir os
seus custos porque se isto é así, dentro de pouco Fene non terá que asumir ningún custe en benestar
social. Trátase dunha demolición do que hai, dun baleirado de competencias e das capacidades de
actuar do concello, que o viña facendo dende hai mais de 25 anos a través do Plan concertado,
pasándose a unha imposición de competencias cun intermediario.

De seguido intervén a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que lle
di ao voceiro do BNG, que logo de ler a súa moción, esta non é verdade. É certo que a Xunta de
Galicia non cubre o SAF básico porque o ten que cubrir a deputación en cumprimento dunha lei de
1997 e outra do 2008, que non estaba desenvolvida ata o Decreto 99/2012. Non é certo que os
concellos  de  menos de 20000 habitantes queden sen financiamento,  só que o terá que facer  a
deputación. Pregúntalle ao voceiro do BNG quen garante que mañá non sexa a Xunta de Galicia a
que privatice o servizo e por que lle dá mais garantías á Xunta de Galicia que á deputación.

Contesta o voceiro do grupo municipal  do BNG, don Manuel  Polo Gundín,  que di  que non é un
problema de quen dea mais garantías, que a deputación provincial é unha entidade local igual que
Fene e pregunta por que ten que ser unha entidade local a que financie a outra entidade local. O
problema é que evolucionamos dun modelo  no  que o concello  decidía que modelo tiña a outro
modelo no que o concello non é quen de decidir. Este ano decidiron que unha empresa levara os
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servizos municipais e iso é mellor que antes porque antes había un contrato verbal, pero iso non
quere  dicir  que  estean  de  acordo  con  esa  forma  de  xestión.  O  problema  é  que  perden  como
administración mais próxima aos veciños o contacto e que os veciños non teñan que ir queixarse a
un concelleiro doutro concello con representación na deputación.

Seguidamente intervén a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que
di que os representantes das deputación provinciais escollémolos os concelleiros.
Con independencia de que se presten servizos a través da deputación e que o concello non sexa
organizador do proxecto, todas as cousas que pasan polo concello, nós somos os que resolvemos se
hai algún problema.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

a) Exixir do Goberno da Xunta de Galiza a incorporación dunha partida orzamentaria nos
Orzamentos para o ano 2014, similar en contía á recollida nos Orzamentos da Xunta do
ano 2010, para asegurar a prestación do Servizo de Axuda no Fogar e o resto dos servizos
sociais básicos en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. 

b) Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta e aos portavoces de todos os grupos
políticos do Parlamento galego.

11.  Aprobación,  se  procede,  da  moción  do  grupo  municipal  do  BNG  para  eliminar  o
copagamento  de  medicamentos  a  persoas  doentes  crónicas  non  hospitalizadas  na
sanidade pública

Consta  no  expediente  a  seguinte  moción  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola  Comisión
Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade en sesión extraordinaria
do 31.10.2013 logo de obter 3 votos a favor, (2 do grupo municipal socialista e 1 do grupo municipal
do BNG), e 3 abstencións do grupo municipal do PP:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O pasado mes de setembro o goberno do Estado estabeleceu unha modificación nas condicións de
financiamento de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do sistema estatal de Saúde
para que as persoas doentes crónicas non hospitalizadas teñan que achegar unha cantidade para
sufragar o gasto das medicinas.

Con esta resolución, o goberno do Estado fixa un novo copagamento para os medicamentos e supón
un  novo  imposto  á  enfermidade.  Desde  o  1  de  outubro,  42  medicamentos  de  dispensación
hospitalaria a persoas doentes crónicas con doenzas graves, deixarán de ser dispensadas sen custo,
polo que haberá que pagar o 10% deste até o límite de 4,20 euros, agás aquelas que estiveren
exentas.

Son fármacos para o tratamento de enfermidades graves: cancro, tumores, leucemia, hepatite C,
artrite reumatoide, dexeneración muscular…

Estamos a falar de persoas pacientes na maioría dos casos polimedicadas para as cales este novo
repago, este novo imposto á enfermidade, supón unha carga moi  importante na súa economía,
persoas que xa non son quen de chegar a fin de mes e outras que xa nin comezan o mes. Esta
medida vai significar o sacrificio e sufrimento para moitas persoas. É indigna, inhumana, inxusta, e
retrata un goberno que actúa contra a xente a prol das grandes fortunas e do poder económico.
Velaquí un novo roubo que forma parte dunha estratexia deseñada para facer caixa a costa das
persoas  máis  desfavorecidas,  das  persoas  que  adquiriron  preferentes  e  subordinadas,  das
emigrantes retornadas, pensionistas, funcionarias, da clase traballadora, para seguir engordando a
banca e o poder.
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Por  todo o  exposto,  o grupo  municipal  do  BNG solicita  do  Pleno da Corporación  municipal  a
adopción do seguinte

ACORDO

1. Instar á Xunta de Galiza a que demande a derrogación da resolución do 10 de setembro de 2013,
do Goberno do Estado, pola que se estabelece  un novo copagamento para medicamentos que se
dispensan a través das farmacias hospitalarias a persoas doentes crónicas non hospitalizadas.

2. Instar á Xunta de Galiza a que non aplique esta resolución no noso país.

3. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza e presidente do Goberno do Estado.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que pretenden
que se elimine o copagamento das menciñas dos enfermos crónicos non hospitalizados na sanidade
pública. Esta medida é tan grave que só se aplica dentro do Estado en Ceuta e Melilla, porque estas
cidades  autónomas  dependen  directamente  do  Ministerio  da  ministra  Mato  e  o  resto  das
comunidades autónomas non se atreveron a cumprila, porque é inxusto e inmoral.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que
di que anuncia o voto favorable á moción porque se está ante outra falta de dignidade absoluta dos
gobernantes do PP, non é xa un ataque ao estado do benestar ou aos dereitos dos traballadores e
traballadoras, senón que é un ataque directo á dignidade das persoas porque afecta a persoas que o
están pasando moi mal, na peor situación posible e con enfermidades crónicas gravísimas, ás que se
lles  obriga  ao  pagamento  dunha  parte  dos  medicamentos  que se  lles  dispensaban  no  hospital,
precisamente  pola  súa  especial  gravidade.  Trátase  dun  repagamento  porque  a  sanidade  xa  a
pagamos todos. Se non hai cartos dabondo para o financiamento dos medicamentos ou doutras
necesidades da sanidade, inda que si que os houbo para rescatar aos bancos, haberá que falar dunha
reforma fiscal que modifique os tramos do IRPF onde as rendas mais altas paguen mais.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez,
que entende que de todos os recortes do PP este é o mais miserable. Para a xente con salarios ou
pensións baixas, enfermar é un luxo que non se poden permitir. Anuncia que vai votar a favor da
moción por ser un recorte do mais miserable e do mais inhumano.

A continuación intervén a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que
di que ao seu partido non lle gustan estas medidas pero hai que garantir a sostibilidade do sistema
nacional da seguridade social. Dille á voceira do grupo mixto que os que non teñen nada non pagan
nada, o problema o terán os que teñen algo que si que pagarán algo, como máximo 4,20 euros,  e
para tratamentos que nalgúns casos superan os 8000 euros. As medidas están claras, o seu grupo
vaise abster porque entenden que se a Xunta non quere asumir este pagamento, parécelles ben. O
sistema  da  seguridade  social  obtense  co  financiamento  dos  impostos  de  todos  e  trátase  dun
copagamento por tramos de renda. A enfermidade non escapa a ninguén, nin para os que teñen
moitos cartos nin para os que non e todos pagan o mesmo á seguridade social.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que xa se está a demostrar que o gasto farmacéutico se incrementou no último ano respecto do
anterior, co cal é unha patraña que a medida do copagamento estea favorecendo absolutamente
nada, agás a algunhas multinacionais da farmacia, de feito a exclusión de moitos medicamentos non
favoreceu para nada a redución do consumo en farmacia. Dille á voceira do grupo popular que o de
que a xente que non ten nada non vai pagar é porque están excluídos do sistema; a xente sen
recursos, como os desempregados sen prestación, non pagan porque non hai de onde cobrarlles.
Quen teña unha pensión non contributiva non van pagar, pero os que teñen pensións contributivas
pequenas,  porque  en  Galicia  hai  milleiros  de  pensións,  fundamentalmente  mulleres,  que  teñen
pensións  procedentes  da  agraria  e  do  mar  e  que  cobran  seiscentos  e  poucos  euros,  pensións
contributivas mínimas, ou autónomos, van pasar a pagar 4,20 euros por cada enfermidade crónica
que teñan e  o  100% daqueles  outros  medicamentos excluídos da listaxe.  Estase  a  falar  dunha
penalización ás capas mais débiles en todos os sentidos, porque as persoas con cartos poden ir a
Houston ou a Navarra, porque o poden pagar, pero o que non podía, tiña garantida unha prestación
igual  para todos e  todas e  esta  é  a  cuestión fundamental,  está  a  falar  de  tratamentos que se
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dispensan en centros hospitalarios e non é un antollo do paciente. Por todo isto lamenta que o PP
se absteña.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que
di respecto do dito de que quen non ten nada non paga nada, é literal, pero hai moita xente que
aínda cobrando algo é moi pouco, vai pagar 4,20 euros por cada envase, é dicir, que quen consuma
tres medicamentos pagara por cada un deles. Ademais destes cartos hai que contar o copagamento
xeral, uns 8,14 euros para rendas inferiores a 18000 euros, que vén correspondendo con soldos duns
1000 euros mensuais netos aproximadamente para unha familia, e iso non é ser rico. A isto hai que
sumarlle o que xa se paga no IRPF e dende xaneiro tamén se aplicarán sete céntimos por cada litro
de gasolina para poder facer fronte ao financiamento da sanidade, en definitiva, unha cantidade de
cartos inxente. O PP di que o fai para asegurar a sostibilidade do sistema e as farmacéuticas cando
viron  que  por  culpa  do  copagamento  ían  dispensar  menos  medicamentos  subiron  o  prezo  dos
medicamentos, polo que ao final o SERGAS paga polos medicamentos moito mais que cando non
existía o copagamento.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez,
que di que a diferenza entre a xente que non ten cartos coa xente que os ten lémbralle un debuxo de
Castelao no que un home lle di a outro “vaia oh, me dixeches que eras pobre e resulta que tes unha
vaca” e isto semella o mesmo, como se cobran 400 euros, xa se pode asumir o copagamento.

De seguido contesta a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, que di
que a lei tamén prevé que o tramo dos que pagan 8,14 euros, non van pagar nada mais. Isto non é
xustificativo, trátase dun sistema que se financia cos impostos e que debería seguir así, pero estas
medidas son consecuencia da situación actual. Non se pode facer o paralelismo de Castelao co que
dixo de persoas ricas, xa que ela falou de xente rica que pode pagar un tratamento en Estados
Unidos.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1. Instar á Xunta de Galiza a que demande a derrogación da resolución do 10 de setembro
de 2013,  do  Goberno  do  Estado,  pola  que  se  estabelece   un  novo  copagamento  para
medicamentos que se dispensan a través das farmacias hospitalarias a persoas doentes
crónicas non hospitalizadas.

2. Instar á Xunta de Galiza a que non aplique esta resolución no noso país.

3. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza e presidente do Goberno do
Estado.

12. Aprobación, se procede, da proposta relacionada co convenio de colaboración entre o
Consorcio  Galego  de  Servizos  de  Igualdade  e  Benestar  e  o  concello  de  Fene  para  a
construción dunha escola infantil no Concello de Fene

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  de  25.10.2013  que  foi  ditaminada
favorablemente  na  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Educación,  Deportes,  Servicios  Sociais  e
Igualdade en sesión extraordinaria do 31.10.2013 logo de obter 3 votos a favor do grupo municipal
do PP e 3 abstencións, (2 do grupo municipal socialista e 1 do grupo municipal do BNG):

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

O 19.11.2012 tivo entrada no concello o escrito núm. 10239 do Consorcio Galego de Servizos de
igualdade e Benestar polo que se comunica que o Consorcio de acordo coa encomenda de xestión
atribuída na  Resolución da Consellería  de  Traballo  e  Benestar  do  8 de agosto  de  2012,  será o
encargado de levar a cabo as xestións para a construción de escolas infantís 0-3 nos concellos de
Boiro, Burela, O Carballiño, Fene, A Laracha, Malpica, Marín, Moaña, Oza-Cesuras, Porto do Son,
Redondela, Ribadeo, Verín, Tomiño e Vilagarcía de Arousa, (DOG núm. 175, 13.09.2012). En dito
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escrito  esíxese  un acordo plenario  que acredite  distintos requisitos  para poder  confeccionar  o
convenio de colaboración no que se debe materializar a xestión da contrución da escola no concello.

O 18.02.2013 tivo entrada no concello o escrito núm. 1427 do Consorcio Galego de Servizos de
igualdade e Benestar polo que se comunica que a resolución que regulamenta este procedemento
sufriu  unha  modificación  segundo a Resolución  da Consellería  de  Traballo  e  Benestar  do  17 de
decembro de 2012 pola que se realiza unha addenda e se prorroga a encomenda ao Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar das xestións para a construción de escolas infantís 0-3
nos concellos de Boiro, Burela, O Carballiño, Fene, A Laracha, Malpica, Marín, Moaña, Oza-Cesuras,
Porto  do  Son,  Redondela,  Ribadeo,  Verín,  Tomiño  e  Vilagarcía  de  Arousa,  (DOG  núm.  20,
29.01.2013). Mediante este escrito esíxese un novo acordo plenario que acredite distintos requisitos
para poder confeccionar o convenio de colaboración.

O 23.10.2013 a intervención e a secretaría emiten un informe sobre a proposta de convenio co
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para a construción dunha escola infantil no
Concello de Fene, que copiado di:

“INFORME DE INTERVENCION E SECRETARÍA 263/2013

ASUNTO:  PROPOSTA  DE  CONVENIO  CO  CONSORCIO  GALEGO  DE  SERVIZOS  DE  IGUALDADE  E
BENESTAR PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL  NO CONCELLO DE FENE

Marta Roca Naveira, Interventora do Concello de Fene e Estefanía Manteiga Lamas, secretaria, en
relación co asunto mencionado teñen a ben emitir o seguinte INFORME:

Antecedentes
-Proposta de convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
e o Concello de Fene para a construcción dunha escola  infantil no Concello de Fene.
Do clausulado  do convenio cómpre destacar as seguintes  cuestións:
-A cláusula  cuarta dispón  que: “ O Concello comprométese, mediante este convenio, a facilitar ao
Consorcio  os  informes,  permisos,  autorizacións,   e/ou  licenzas  que  sexan  necesarias  para  a
realización da actuación obxeto deste convenio. A expedición das pertinentes licenzas municipais de
obras así como os demais permisos e autorizacións de competencia municipal precisos  para levar a
cabo  as  obras  necesarias  para  o  cumprimento  do  obxeto  do  presente  convenio  serán  tamén
responsabilidade  do Concello de ________________, que renuncia a esixir calquera tipo de tributo,
taxa, exacción ou ingreso municipal con motivo das obras obxeto do  presente convenio”
-A cláusula quinta dispón que: “Para a construcción das escola infantil  o Consorcio achegará o 60%
do seu custo total e o Concello o 40%, sendo o importe máximo previsto para a devandita actuación
de _____________ euros na que se inclúen os gastos do informe de preexistente e viabilidade,
proxecto básico e de execución,  e estudio xeotécnico (….)”.
-A cláusula sexta dispón que: “ Unha vez rematada a construcción, o Concello e o Consorcio ou, no
seu caso,  quen asuma as súas competencias suscribirán un convenio para a xestión da escola
infantil, que non supoña un incremento de gasto  para a Xunta de Galicia,  co obxeto de atender os
gastos de   funcionamento do equipamento  unha vez construido. OS gastos de funcionamento da
escola infantil asumidos  polo concello en virtude do devandito convenio non serán en  ningún caso
inferiores ao terzo dos gastos totais correspondentes á xestión integral do centro(…)”
 
Informe
Primeiro.-  En primeiro lugar,  manifestar que estamos ante un convenio de colaboración, celebrado
en virtude do artigo 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases del Réxime Local, cuxo
obxeto é a construcción dunha escola infantil de uso público, obxeto que se enmarca dentro dunha
das materias nas que , segundo o artigo  25.2 k) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local (en adiante LRBRL), o municipio ostenta competencias, a saber: prestación dos
servicios sociales.

Considerando  a normativa básica de réxime local en materia compentencial,  e conxugando  esta
cuestión coa previsión  que fai referencia o propio  convenio respecto á necesidade de adopción de
acordo plenario, a aprobación do convenio en tanto supón unha aceptación da xestión conxunta
dunha encomenda feita pola Consellería de Traballo e Benestar ao Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar, ao que pertence o Concello de Fene, das xestións para a construción dunha
escola infantil 0-3, incardínase dentro da competencia plenaria 22.2p) da LBRL que establece que é o
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pleno  o  órgano  competente  para  adoptar  aqueles  acordos  que  requiran  maioría  especial,
estipulando o  artigo 47.2 h) da LBRL a necesariedade de que a aceptación de encomendas de
xestión realizadas por outras Administracións se realice por maioría absoluta.

En canto ao resto do acordo que esixe a aceptación do convenio respecto dos compromisos de posta
a disposición de terreos e subscrición dun convenio de xestión, cabe incardinalos dentro da mesma
competencia  plenaria  citada  se  se  entenden  como unha  consecuencia  lóxica  da  encomenda  de
xestión que se acepta.

Respecto do acordo de inclusión nos orzamentos municipais da previsión de custo da actuación é de
competencia  plenaria  en  virtude  do  artigo  22.2  e),  materializable,  en  todo  caso,  a  través  da
correspondente modificación orzamentaria e sempre que esteamos dentro  das modificacións que
compete aprobar a este órgano en base á lexislación orzamentaria, requerindo o voto favorable da
maioría simple do Pleno.

En cuanto á sinatura do documento físico no que se materializará o convenio, a representación legal
corresponde, no caso dos Concellos, ó Alcalde, entre cuxas atribucións figura, dacordo co  artigo
41.12 do Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de novembro,  polo que se aproba o Regulamento de
Organización , Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales, a de asinar as escrituras,
documentos e pólizas, o que se enmarca no artículo 21.1 b) da LRBRL, que enumera, entre as
atribucións do Alcalde, a de representación do  Concello.

Segunda.-  En segundo lugar e  polo que respecta ó contido da cláusula cuarta antes transcrita, en
concreto o feito de que se obrigue ó Concello a renunciar a esixir calquera tipo de tributo, taxa,
exacción ou ingreso municipal con motivo das obras obxeto do  presente convenio,  cómpre advertir
que a xuizo desta  informante, dita cláusula carece de cobertura legal, posto que o TRLRFL,   como
medios  que  non   permiten  facer  frente  ó  pago  de  impostos,  sólo  establece   as  exencións  e
bonificacións, e polo que respecta ás taxas únicamente  permite  a súa gradación en función de
criterios  xenéricos de capacidade económica.

Con respecto ás primeiras (exencións ), as Comunidades Autónomas únicamente están exentas ,
dacordo co art. 100.2 RDL 2/2004, de 5 de marzo, cando a construcción  vaia a ser  directamente
destinada a estradas, ferrocarriles, portos ,aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións
e das súas augas residuais, sen que  como se observa, a construcción dunha escola infantil coincida
con algún dos supostos de exención citados.

En canto  ás   bonificacións,  dacordo co  artigo  103.2  do  TRLRHL,  o  Concello  podería  regular  na
ordenanza fiscal do  imposto de construccións, ( non recollida a día de hoxe na redacción actual da
ordenanza fiscal),  se o estimase e previa modificación da ordenanza fiscal, unha bonificación de ata
o  95% a favor daquelas construccións, instalación e obras que sexan declaradas de especial interés
ou  utilidade  por  concurrir,  no  suposto  que  nos  ocupa  de  construcción  dunha  escola  infantil,
circunstancias sociales que  xustifiquen tal declaración.

Fóra  dos  supostos sinalados,  será o  suxeito  pasivo sustituto  do  contribuínte,  é  dicir  a  empresa
adxudicataria , a que debe de facer fronte ó ICIO, posto que o artigo 101.2 TRLRHL sinala que,  no
caso de que a construcción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuinte
(neste  caso,  pola  Comunidade  Autónoma)  terán  a  condición  de  suxeitos  pasivos  sustitutos  do
contribuinte quenes realicen as construccións, instalacións ou obras. Como añade o mesmo precepto,
o sustituto poderá esixir do  contribuinte (a Comunidade Autónoma) o importe da cuota tributaria
satisfecha.

Atendendo ás consideracións xurídicas anteriores, a xurisprudencia ofrece  como criterio claro que o
feito de que a propiedade das obras nun horizonte temporal máis ou menos lonxano revirta no
Concello,  non  desvirtúa  que  o  que  realiza  o  gasto  gravado  e,  polo  tanto,  o  que  manifiesta  a
capacidade contributiva sexa, en este caso, quen realiza a obra.

Polo que se refire á   renuncia ó cobro polo concello de calqueira tipo de taxas,  á vista  da regulación
contida  igualmente nos artigos 20 e seguintes do RDL 2/2004, de 5 de marzo, a  previsión contida
neste   sentido   infrinxe a legalidade vixente,  estando obrigado en todo caso,   a Comunidade
Autónoma ou empresa contratista en calidade de sustituto do contribuinte,  ó pagamento das taxas
que o Concello teña establecidas nese momento e que resultasen de aplicación.
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Terceiro.- O convenio de colaboración na súa cláusula quinta non cuantifica o  importe   máximo do
custo   das  obras.  Neste  sentido,  únicamente   consta  no  expediente  examinado   e  xunto  coa
documentación remitida  ó Concello con data de 19/11/2012 ( entrada nº 10239), un cadro resumo
do   orzamento  máximo  previsto  para  a   construcción  da  escola   infantil  de  410.000,00  €.
Considerando que o importe do gasto comprometido polo concello  ó abeiro do  convenio será do
40% do custo total ( 164.000,00 €),  cómpre advertir que   neste  momento  non existe crédito
presupuestario  no  vixente  Presuposto  municipal,  polo  que  deberá  incluirse  a  cantidade
correspondente  no vindeiro Presuposto ou elevar ó  Concello –Pleno a oportuna modificación de
créditos. Neste punto,  indicar que a día de hoxe  se atopa  informado por esta Intervención o
expediente de crédito extraordinario 3/2013 en virtude do cal se habilita crédito para esta finalidade.

Cuarto.-  En último termo, e polo que respecta ó contido da cláusula sexta, advírtese  o seguinte. En
primeiro termo,  indicar que  ,en todo caso e pola propia referencia que esta cláusula realiza respecto
da  suscripción dun futuro convenio de xestión, unha  vez esté rematada a construcción,  será neste
momento e, en todo caso previa  cuantificación económica dos gastos  estimados  totais que suporá
a xestión da escola infantil (gastos de personal,  gastos en bens correntes e servizos, etc), cando
esta Intervención  deba pronunciarse sobre a existencia ou non de crédito axeitado no orzamento do
Concello para  facer fronte ós  citados gastos,  que segundo  esta mesma cláusula,  en  ningún caso
serán inferiores ao  terzo dos gastos totais correspondentes á xestión integral do centro.

Ademais,  esta cláusula  continúa dicindo que unha vez rematada a construcción,    a xestión da
escola infantil  non suporá un aumento de gasto para a Xunta de Galicia,  polo que  conxugando esta
afirmación coa anterior parece desprenderse neste momento que os gastos  da xestión da escola
infantil   unha  vez  sexa  rematada  serán  asumidos-  a  diferencia  do  que  era  habitual  ata  este
momento-  únicamente polos concellos e os usuarios. 

Quinto.-Débese salientar, en todo caso, que a situación xurídica da parcela obxecto da construción
da escola infantil, debe ser clarificada, xa que o convenio fala da posta a disposición dos terreos
sobre os que se vai asentar e existe tramitado un expediente de cesión de dita parcela ao Consorcio
aprobada polo Pleno municipal o 14.4.2009 pendente da súa conclusión, xa que non consta que se
asinara ningunha escritura pública coa que materializara a mesma.

CONCLUSION
A  proposta de convenio que se somete a informe  non  cumpre coa lexislación vixente   polo que se
refire  ó contido da cláusula  cuarta do presente informe.

Ademais do anterior, e ante as imprecisións que dende o punto económico contén  este convenio,
déixase constancia de todo o antedito neste  sentido nos apartados  terceiro e cuarto do presente
informe.

Fene, a 23 de outubro de 2013
A Interventora A secretaria
Marta Roca Naveira Estefanía Manteiga Lamas”

Logo de ver canto antecede e tendo presente que o convenio circunscríbese á parcela cuxo uso se
acordou  ceder  ao  Consorcio  sita  no  Camiño  de  Carril,  18,  Barallobre  (inscrita  no  Rexistro  da
Propiedade de Pontedeume como finca 5484, tomo  362, libro 58, folio 237), propóñolle ao pleno que
acorde:

1. O compromiso da posta a disposición, libres de cargas e gravames, de tódolos terreos necesarios,
con usos urbanísticos, para a normal execución das obras, así como os correspondentes permisos e
autorizacións necesarios para levala a cabo, sen prexuízo de que a efectiva dispoñibilidade destes
deberá acreditarse con anterioridade a adxudicación da obra.

2. A inclusión nos orzamentos do concello do importe correspondente ao 40% do custo da actuación.

3. O compromiso do concello de subscribir un convenio de xestión, que non supoña incremento de
gasto para a Xunta de Galicia, co obxecto de atender os gastos de funcionamento do equipamento
unha vez construído.
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4.  Aprobar  o convenio  de  colaboración  entre  o Consorcio  Galego de Servizos  de  Igualdade e
Benestar e o Concello de Fene para a construción dunha escola infantil no concello de Fene que se
transcribe de seguido:

“CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTE  O CONSORCIO  GALEGO DE SERVIZOS DE  IGUALDADE E
BENESTAR E O CONCELLO DE ____________ PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL NO
CONCELLO DE ______________

REUNIDOS

Dunha parte, Dona Beatriz Mato, Conselleira de Traballo e Benestar, en calidade de Presidenta do
Consorcio  Galego de Servizos  da igualdade e  do Benestar  segundo os estatutos  que o  regulan
publicados no DOGA do 7 de xullo de 2006.

E  doutra,  Don/a  ________________,  actuando  en  representación  do  Concello  de
________________ en virtude da súa condición de Alcalde/sa Presidente/a da citada Corporación,
segundo o disposto no artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e
no artigo 61 da lei 5/1997 do 22 de xullo, de administración local de Galicia.

Ambas as dúas partes recoñécense mutuamente a capacidade legal necesaria para o outorgamento
do presente Convenio, no exercicio dos seus respectivos cargos, e dentro do marco dos principios de
coordinación, colaboración e respecto mutuos que deben informar as relacións entre ambas as dúas
administracións

EXPOÑEN

I. Que o artigo 15.1 da LO 2/2006, do 3 de maio, de Educación establece que as administracións
públicas deben promover un incremento progresivo da oferta de prazas públicas no primeiro ciclo de
Educación infantil, establecendo as políticas de cooperación entre elas e con outras entidades para
asegurar a oferta educativa neste ciclo.

Que con data de 16 de decembro de 2011 o Ministerio de Educación e a Comunidade Autónoma de
Galicia subscribiron un Convenio de colaboración para a creación de prazas de primeiro ciclo de
educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia dentro do Plan Educa 3 no ano 2011.

A posta en marcha do Educa3 levou consigo a firma de convenios de colaboración entre o Ministerio
de Educación e a Comunidade autónoma de Galicia para o financiamento de prazas públicas do
primeiro ciclo de educación infantil nos anos 2008 e 2009 e unha addenda no 2010.

Ambas as dúas partes consideraron necesario continuar coa extensión do Plan de Financiamento de
Prazas  Públicas  do  Primeiro  Ciclo  de  Educación  Infantil  no  marco  do  Plan  Educa3  mantendo  o
obxectivo común de incrementar a oferta de prazas públicas do primeiro ciclo de Educación Infantil,
facendo posible o obxectivo previsto de modo que se atenda á demanda crecente das familias de ter
acceso a unha educación de calidade que compatibilice a atención aos nenos coas necesidades de
conciliación da vida familiar e laboral.

II. O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB), segundo dispón o artigo 3.1
dos seus estatutos de creación, aprobados por Resolución do 4 de xullo de 2006 da Secretaría Xeral
e de Relacións Institucionais, é unha entidade de dereito público, de carácter interadministrativo, con
personalidade xurídica propia diferente da dos entes consorciados, dotado de plena capacidade de
obrar para o cumprimento dos seus fins. Exercerá, de acordo co artigo 7, a competencia para a
determinación e/ou execución, en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción,
mellora, reforma ou adaptación de instalacións que poidan ser necesarias para a prestación dos
servizos sociais, con especial atención a xestión integral das escolas infantís e na atención educativa
e asistencial aos menores de 3 anos.

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB) adscríbese ao órgano competente
en materia de servizos sociais consonte ao disposto nas cláusulas primeira e quinta da resolución de
4 de xullo  de  2006,  tendo en conta  que a  súa misión  principal  é  a  participación  na  dirección,
avaliación e control  da xestión dos servizos  sociais de ámbito local,  resultando a súa adscrición
actual,  por razón da materia, á Consellería de Traballo e Benestar, aos efectos do disposto polo
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artigo 56 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración
xeral e do sector público autonómico.

A Consellería de Traballo e Benestar, considerando ao Consorcio o instrumento máis axeitado para a
súa execución, encomendoulle a este por Resolución da Consellería de Traballo e Benestar de 8 de
agosto de 2012 (DOG nº 175, do 13 de setembro) a realización das xestións para a construción de
escolas infantís 0-3 en diversos concellos, entre os que se inclúe o Concello de _________.

III.  Con data 17 de decembro de 2012 a Consellería de  Traballo  e Benestar ditou a  resolución
publicada no DOG nº 20, do 29 de xaneiro de 2013, pola que se realiza unha addenda á encomenda
realizada  ao  Consorcio  mediante  Resolución  do  8  de  agosto  de  2012  (DOG nº  175,  do  13  de
setembro) para a construción de escolas infantís 0-3 en diversos concellos, entre os que se inclúe o
Concello de ______________.

Nesta addenda introdúcese unha nova redacción ao ordinal 2º, letra a), punto 3, da Resolución do 8
de agosto, que queda redactada da seguinte forma: “o compromiso expreso do concello de subscribir
un convenio de xestión, que non supoña incremento de gasto para a Xunta de Galicia, co obxecto de
atender os gastos de funcionamento do equipamento unha vez construído”.

En canto ao prazo de vixencia: prorrógase a vixencia establecida no ordinal 6º da Resolución do 8 de
agosto, que se estende ata o 31 de decembro de 2013.

IV.-  Que  o  Concello  de  _________________  adheriuse  ao  Consorcio  Galego  de  Servizos  de
Igualdade e Benestar por medio de Convenio asinado o ______________ e, consonte o previsto nas
anteditas Resolución de 8 de agosto de 2012 e 17 de decembro de 2012 remitiu ao consorcio a
certificación do acordo adoptado polo pleno do concello no que se acorda:

- O compromiso da posta a disposición, libres de cargas e gravames, de tódolos terreos necesarios,
con usos urbanísticos, para a normal execución das obras, así como os correspondentes permisos e
autorizacións necesarios para levala a cabo, sen prexuízo de que a efectiva dispoñibilidade destes
deberá acreditarse con anterioridade a adxudicación da obra.

- A inclusión nos orzamentos do concello do importe correspondente ao 40% do custo da actuación.

Sen  prexuízo  do  anterior,  e  sendo  a  actuación  obxecto  de  execución  en  varias  anualidades,  a
certificación da inclusión do importe correspondente ao 40% do custo da primeira anualidade, así
como o  compromiso  de garantir  o  importe  correspondente  as  anualidades futuras,  mediante  as
consignacións nos orzamentos correspondentes.

-  O  compromiso  expreso  do  concello  de  subscribir  un  convenio  de  xestión,  que  non  supoña
incremento de gasto para a Xunta de Galicia, co obxecto de atender os gastos de funcionamento do
equipamento unha vez construído.

IV. Que en base ao anterior, ambas as partes manifestan expresamente o seu desexo de asinar un
CONVENIO DE COLABORACIÓN para a construción dunha escola infantil no Concello de __________
coas seguintes:

CLÁUSULAS

PRIMEIRA.- O presente convenio ten por obxecto regular o marco de colaboración entre o Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de ___________ para a construción dunha
escola infantil neste concello.

SEGUNDA.- O Consorcio desenvolverá o procedemento de licitación pública e de adxudicación dos
traballos de elaboración dos proxectos e da execución das obras dos ditos proxectos, e ocuparase de
todas as actuacións relativas á súa tramitación.

TERCEIRA.-  O  Concello  pon  a  disposición  do  Consorcio  unha  parcela/edificación  situada
_______________,  inscrito  no  Rexistro  da  propiedade  de  ________  co  núm.  _____,  tomo
_________, libro __________, folio __________, cunha superficie construída de ______ m2 e unha
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superficie  do  solo  de  _____  m2 de  titularidade  municipal,  libre  de  cargas  e  gravames,
urbanísticamente idónea para o uso pretendido, que deberá destinarse ao fin previsto.

A parcela deberá ser entregada con cantos servizos sexan necesarios e a pé da mesma, entre outras
as acometidas de luz, auga, teléfono, gas, así como calquera outra de análoga natureza que sexa
imprescindible para a construción do edificio (servizos de obra) e para o correcto funcionamento ou
servizo do centro obxecto da obra que se realice.

CUARTA.- O Concello comprométese, mediante este convenio, a facilitar ao Consorcio os informes,
permisos, autorizacións e/ou licenzas que sexan necesarias para a realización da actuación obxecto
deste  convenio.  A expedición das pertinentes licenzas  municipais de obras,  así  como os demais
permisos e autorizacións de competencia municipal precisos para levar a cabo as obras necesarias
para o cumprimento do obxecto do presente convenio serán tamén responsabilidade do Concello de
_________, que renuncia a esixir calquera tipo de tributo, taxa, exacción ou ingreso municipal con
motivo das obras obxecto do presente convenio.

QUINTA.- Para a construción da escola infantil o Consorcio achegará o 60% do seu custo total e o
Concello o 40%, sendo o importe máximo previsto para a devandita actuación de __________ euros,
na que se inclúen os custos do informe de preexistente e viabilidade, proxecto básico e de execución,
a e estudio xeotécnico. A achega do Consorcio realizarase con cargo á partida 313I.622 dos seus
orzamentos, financiándose a mesma, en virtude da encomenda de 8 de agosto de 2012 que lle foi
realizada pola  Consellería de Traballo  e Benestar, a través do convenio  de colaboración entre o
Ministerio  de  Educación  e  a  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  para  o  financiamento  de  prazas
públicas do primeiro ciclo de educación infantil no marco do Plan Edaca3. A achega do Concello,
correspondente ao 40% do importe máximo previsto para a actuación obxecto do presente convenio,
realizarase con cargo á partida ____________ do seu orzamento.

Os  pagamentos  do  Concello  ao  Consorcio  efectuaranse  previa  xustificación  do  gasto  realizado,
consonte o establecido na lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro  de  desenvolvemento  do  anterior,  para o que o Consorcio  deberá presentar  os
correspondentes xustificantes de gasto debidamente certificados polo órgano competente.

SEXTA.- Unha vez rematada a construción, o concello e o Consorcio ou, no seu caso, quen asuma as
súas  competencias  subscribirán  un convenio  para  a  xestión  da  escola  infantil,  que  non supoña
incremento de gasto para a Xunta de Galicia, co obxecto de atender os gastos de funcionamento do
equipamento unha vez construído. Os gastos de funcionamento da escola infantil  asumidos polo
concello en virtude do devandito convenio non serán en ningún caso inferiores ao terzo dos gastos
totais correspondentes á xestión integral do centro. A posta en funcionamento da escola infantil
realizarase no prazo que se determine no marco do Convenio de Colaboración entre o Ministerio de
Educación e a Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de prazas públicas do primeiro
ciclo de educación infantil no marco do Plan Educa 3.

SÉTIMA.- O presente convenio entrará en vigor o día da súa sinatura, e estenderá a súa vixencia ata
o 31 de decembro de 2013, podendo ser prorrogado sempre que a súa finalidade non estea cumprida
na  data  de  finalización  desta  e  o  Ministerio  de  Educación  autorice  a  prórroga  do  prazo  para a
execución do convenido asinado pola Xunta de Galicia para o programa Educa3 2011.

OITAVA.- A efectos da resolución das dúbidas interpretativas que puideran xurdir con ocasión da
execución do presente Convenio, constituirase unha comisión de carácter mixto integrada por, cando
menos, un representante de cada unha das partes.

NOVENA.-  Serán  causas  de  resolución  do  presente  convenio  o  mutuo  acordo  das  partes,
incumprimento  total  ou  parcial  de  calquera  das  cláusulas  establecidas  no  mesmo,  así  como  a
revogación da encomenda realizada ao Consorcio pola Consellería de Traballo e Benestar con data de
8 de agosto 2012.

DÉCIMA.-  O  presente  convenio  terá  carácter  administrativo,  rexéndose,  aos  seus  efectos,  polo
disposto nas cláusulas do mesmo e, no seu defecto, polos principios xerais establecidos no Real
Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos  do  Sector  Público,  xunto  coas  demais  disposicións  legais  vixentes  en  materia  de
contratación administrativa.
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E en proba de conformidade cos termos do convenio, as partes comparecentes asínano e rubrícano
por triplicado exemplar no lugar e data expresados.

En Santiago de Compstela a ____ de _____________ de 2013

O presidenta do Consorcio Galego O/a alcalde/sa do Concello de
de Servizos de igualdade e _____________
Benestar
Asdo. Beatriz Mato Otero Asdo. _____________________”

Fene, 25 de outubro de 2013
O alcalde
Gumersindo Pedro Galego Feal”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que celebra
ver este convenio no Pleno aínda que sexa con sete anos de retraso. Os trámites comezaron polo
2006 ou , ao tempo que se puxo en marcha a escola infantil actual porque xa se prevía que era unha
infraestrutura  que  se  ía  quedar  pequena.  A  oferta  que  hai  en  Fene,  con  dúas  escolas  infantís
privadas, ademais da pública, dá para cubrir toda a demanda que hai  e froito diso no mandato
anterior  avanzouse  cara  á  construción  da  segunda  escola  infantil,  fíxose  un  proxecto,  houbo
contactos co Consorcio Galego de Benestar, cedéronse os terreos da antiga escola do Carril á Xunta
de Galicia e rematou o mandato da Xunta no 2009 coa desafección daqueles terreos, que eran da
Consellería de Educación, para poder facer este novo equipamento. No ano 2009 chegou Feijoo ao
goberno da Xunta de Galicia e deixou o proxecto en stand by, un proxecto que tiña todo e ao que só
lle  faltaba  este  papel,  o  convenio.  No  ano  2009  o  goberno  de  Feijoo  decide  paralizar  esta
infraestrutura e en catro anos non se moveu un dedo, incluso paralizouse a construción de escolas
infantís en Galicia. Finalmente co novo goberno de Feijoo, na primavera pasada a conselleira de
Benestar fixo unha visita a Fene e trouxo a boa nova de que ía facer esta segunda escola infantil que
comprometeu  para  o  vindeiro  curso,  é  dicir,  para  o  curso  2014-2015  a  escola  estaría  en
funcionamento e isto constatouse coa nota de prensa que a propia Consellería de Benestar publicou
aquel  mesmo día. Dende a primavera ata agora estivéronlles mareando coa situación da escola
infantil, se era mellor nos Casais ou no Carril, e ao final perdeuse mais de medio ano en dicir que o
correcto era facer a escola onde xa dixo o anterior goberno municipal: no Carril. Hoxe estase en
novembro e é evidente que aínda que comezaran as obras mañá mesmo, o compromiso de que para
o vindeiro curso a escola infantil entre en funcionamento non vai ser posible e seguirá acumulando
retrasos. Hase ver cando está a obra en funcionamento, cando se van contratar as obras e cando
porá en funcionamento a escola.

Prosegue a dicir que en relación co convenio, que ten dúbidas respecto das diferenzas de custo que
supón este convenio respecto do previsto co goberno anterior da Xunta de Galicia, xa que suporá que
o concello teña que pór mais cartos que si se fixera o convenio no seu día. O convenio di que os
custes da construción se reparten nun 60% con cargo á Xunta de Galicia e nun 40% con cargo ao
concello, unha cantidade mais alta da que inicialmente se ía soportar. Á dúbida que ten, e que o
convenio non esclarece, é como vai ser o financiamento do mantemento da escola infantil, porque
queda aberto. O informe da secretaría e da intervención di que semella desprenderse que os gastos
de xestión serán asumidos, a diferenza do que era habitual ata o día de hoxe, polos concellos e polos
usuarios, é dicir, que non se establece no convenio algo tan básico como é o financiamento do seu
custe e como se van cubrir os seus gastos de funcionamento, que é o quedará para sempre, a
hipoteca ou a lousa que soportarán os orzamentos de aquí para adiante nos orzamentos, é dicir, a
día de hoxe o concello non sabe canto vai supor o mantemento da escola infantil cada ano, polo que
se lle dá a Xunta de Galicia unha liberdade sen precedentes para que poida obrigar ao que lle pete.
Así, novamente, se os custes de mantemento son insoportables para o concello, por imposición da
Xunta de Galicia, haberá que repercutir os custes nos usuarios e os pais que non teñan cartos non
poderán levar aos seus fillos á escola infantil.

Hai que traer un convenio xestionado individualmente cunhas bases claras do que se quere facer e
cunhas contas claras do gasto que vai supor o mantemento da escola infantil, daquela votarán a
favor, pero mentres tanto non poden votar a favor pero tampouco van votar en contra porque sería a
escusa perfecta que está a esperar o PP e Feijoo para retrasar outros seis anos a escola infantil. Por
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todo iso anuncia que o seu grupo se vai abster e non será responsable do mal convenio e do custe
que suporá o seu mantemento.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que é moi curioso que o Concello de Fene achegue un 40% cando co goberno bipartito da Xunta
de Galicia a achega era dun 20%, esta parte a asumen segundo o aprobado no punto cuarto deste
Pleno, pero agora ven un convenio que non comparten. No 2009 Fene cedeu os terreos do Carril para
facer a escola infantil e o PP liouno todo e, aínda tendo unha resolución do 2012 na que o Consorcio
Galego de Benestar, entidade que xestiona a construción das escolas infantís, que tivo entrada no
concello  o  18.02.2013,  perdeuse  moito  tempo  e  houbo  abandono.  O  anterior  convenio  dicía
claramente que logo da construción do centro a xestión sería por conta do Consorcio Galego e o
financiamento sería dun 33% do propio Consorcio, un 33% os pais e nais e o 33% restante polo
concello e, aínda así, a dirección deste concello discrepou no xeito daquela xustificación por facelo
mais  favorable  para  o  concello;  pero  agora  temos  un  convenio  totalmente  aberto  coa  única
xustificación de que a Xunta de Galicia non gaste mais, polo que o que o vai pagar vai ser o pobo de
Fene, xa que hai unhas taxas aprobadas que establecen o máximo que poden pagar os usuarios,
polo que quen vai pagar é Fene, que sen ter a competencia será quen asuma o gasto. O convenio
supedítase a unhas cuestións que non son de recibo, como que os gastos de xestión non garanten o
cofinanciamento, como di o informe da intervención. Anuncia a abstención para favorecer que avance
pero con todas as cautelas e espera que dentro de dous anos non se teña que se arrepentir desta
abstención.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez,
que comparte o dito e anuncia a abstención. En calquera caso gustaríalle que se revisase o convenio
antes da súa sinatura definitiva, sobre todo porque o custe da escola infantil sería por conta dos pais
dos nenos.

A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que o proxecto parte de hai uns anos pero non se
dixo todo ao respecto, porque estes proxectos finánciansen cunha parte do Ministerio de Educación,
que achegou 5 millóns de euros para facer distintas escolas infantís, entre a que está a de Fene, o
que se fai dende un goberno do PP, xa que, ata a data, eses cartos non estaban ahí, o cal se pode
ver na orde da consellería onde se acorda levar a cabo as escolas (DOGA 13.9.2012).
O ministerio do Sr. Zapatero non achegou os cartos para o financiamento das escolas infantís do
actual plan e, polo tanto, non había tal financiamento. 
O retraso de traer isto ao pleno foi porque os cartos non chegaban.
 En canto á cesión dos terreos, di que é mentira que se cederan os terreos, houbo un acordo plenario
de cesión dos terreos pero logo non se fixo a cesión, non se executou o acordo plenario e non se
formalizou documentalmente. Deberían observar que o que solicita o Consorcio Galego xa non é a
cesión dos terreos, agora pídese o compromiso da posta a disposición, polo que aquelas dúbidas que
manifestaron despéxanse porque agora pódese dicir que se gana en patrimonio, pois xa non se pide
que se entregue a propiedade. Os retrasos que houbo saben ben que foi porque non sabían se este
proxecto ía ir cara adiante e falouse de facer un proxecto de remodelación da escola dos Casais antes
de traer este asunto, pedíuselle que llo solicitaran á Xunta de Galicia, que tardou en contestar e así,
púidose comprobar que esta escola custa algo mais de 400000 euros e a remodelación da escola dos
Casais era duns 380000 euros, polo que é lóxico elixir o novo e non remodelar o vello. Respecto de
que o compromiso económico co bipartito era dun 20% e agora dun 40%, pregunta por que non o
fixeron, tal vez sería porque non tiñan os cartos. 
Respecto do que di a oposición, terxiversando, sobre a financiación, a actual escola infantil financiase
igualmente por terzos e a interpretación da intervención municipal é que non se deben ter incluídos
os gastos de persoal, pero o terzo está establecido. 
O convenio de xestión inda terá que ser feito, indícase que non poderá supor incremento de gasto
para a Xunta de Galicia, pero trátase de gastos para equipamento, algo que xa se está a facer coa
escola infantil actual.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera,
que di que é certo que o Ministerio de Educación abortou o financiamento do programa de creación
dunha rede de escolas infantís públicas no último ano do goberno do Sr. Zapatero, pero iso non é
excluínte, así, a Xunta de Galicia logo do ano 2005, sen que Zapatero habilitase aínda ningunha
partida, e cos seus cartos, asumiu construír a rede de galescolas e a escola infantil de Fene ía ser
orixinalmente financiada con cargo a eses orzamentos da Xunta de Galicia. Contéstalle ao alcalde á
pregunta de por que non a fixeron vostedes, dicindo que el mesmo recoñeceu que no ano 2009 se
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completou todo o trámite administrativo, momento no que este Pleno acorda a cesión dos terreos
á Xunta de Galicia pero Feijoo gañou as eleccións aquel ano e, polo tanto, a culpa non será de quen
non o aprobou en 15 días e si de quen non a aprobou en catro anos de lexislatura, tempo no que se
fixeron escolas infantís en Galicia e non se fixo á de Fene. A achega do Ministerio de Educación non é
para escolas concretas, o Ministerio negocia coa Xunta de Galicia as prioridades e logo diso decídese
a que escolas se lles dan os cartos e a Xunta de Galicia decidiu que non fora para Fene, pero a
realidade é que a escola infantil de Fene podíase ter financiado sen cartos do Ministerio e que os
cartos que achega o Ministerio de Educación negócianse coa Xunta de Galicia.
 En canto aos terreos, di que el non vai asinar a cesión dun terreo ata que non teña un convenio
asinado. Segundo o que o alcalde leu, a Xunta de Galicia interpreta agora que basta un acordo
plenario de posta a disposición dos terreos e a Xunta de Galicia anterior interpretou o mesmo acordo,
porque logo da cesión ou posta a disposición dos terreos a Consellería de Educación procedeu a
desafectar os terreos, porque entendeu que a Xunta de Galicia é libre para poder actuar neles e para
poder facer a infraestrutura. A obra non se fixo porque o goberno de Feijoo non a quixo facer. Logo
disto, dille ao alcalde que non aclarou como Fene vai facer o pagamento do mantemento desta escola
infantil, xa que logo haberá que asinar un segundo convenio para o seu mantemento, polo que quere
saber, antes da sinatura do novo convenio, canto vai supor o mantemento da escola infantil.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que
di que se alegra de que por unha vez o alcalde dea algunha explicación das cousas que trae para
aprobar, xa que o normal é que quen propón explique a proposta que trae. Non é certo que o PP lle
deu un peso en escolas infantís á Comunidade Autónoma de Galicia, xa que o Plan Educa é dos anos
2008  –  2010  e  tiña  un  importe  de  100  millóns  cada  ano,  que  aprobou  o  goberno  do  Partido
Socialista,  e  en  base  a  este  plan  todo  o  mundo pode  entender  que  se  fixeron convenios  coas
comunidades autónomas para a construción de escolas infantís que como moi rápido se executarían
no ano 2011, ano no que chega Mariano Rajoy ao goberno. A partir de aquí, o PP parou en seco o
Plan Educa e ralentizouno un ano, ata o 2012, polo que o Ministerio de Educación, segundo os
convenios xa aprobados en anos anteriores, mantivo o plan e así a escola infantil do Carril entrou,
porque houbo un acordo deste Pleno no 2009 e inseriuse no Plan Educa do ano 2009, que é dende
que a escola está orzamentada por un importe de 430000 euros. Unha vez que está a escola no Plan,
o novo convenio é peor que o que tiñan antes, así na cláusula quinta a achega é do 40% do importe
máximo previsto, proxecto incluído e, se hai baixa na adxudicación, igual se converte no 50 ou 60%,
xa que o resto o pon a Xunta de Galicia. Por outro lado, a cláusula sexta di que quen asuma as
competencias, o que pon en dúbida que a Xunta de Galicia ou o Consorcio segan a manter ditas
competencias, polo que esta parte a cualifica de moi escura e anticipa o modelo do PP, que é volver
ao modelo anterior da época de Fraga: as concesións nas que pagaban os concellos e as nais e pais.

De seguido intervén o alcalde que lle di ao voceiro do grupo municipal socialista que supón que se
equivocou cando falou do acordo de cesión e desafectación, xa que non ten nada que ver unha cousa
coa outra. Por outro lado di que ninguén nega a existencia do acordo de cesión, o que dixo é que non
se deron os pasos seguintes, xa que se os terreos estiveran xa en propiedade da Xunta de Galicia,
agora non pediría a posta a disposición dos terreos. Respecto da inseguridade que representan os
gastos de mantemento di que na actual escola infantil tamén hai inseguridade porque non saben se o
terzo que paga o concello inclúe só os gastos de mantemento ou inclúe estes e os gastos de persoal.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera,
que di que non se confundiu á hora de falar da desafectación dos terreos, xa que a Xunta de Galicia,
a través da Consellería de Educación ligaba unha cousa á outra, así, Educación desafectaba se había
un proxecto que executar e Benestar o faría se os terreos estaban desafectados, por iso aquel acordo
do 2009. A Xunta si tomou en consideración o acordo e si que interpretou que os terreos estaban
postos a súa disposición. En canto á inseguridade da escola infantil di que non hai ningunha, se o
convenio da actual escola infantil é inseguro non quere pensar neste, que non establece ningunha
fórmula de financiamento. O anterior goberno municipal e da Xunta de Galicia si que o tiñan claro e
ao mellor é que Feijoo non quere facerse cargo dos gastos do actual convenio.

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:
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1. O compromiso da posta a disposición, libres de cargas e gravames, de tódolos terreos
necesarios,  con  usos  urbanísticos,  para  a  normal  execución  das  obras,  así  como  os
correspondentes permisos e autorizacións necesarios para levala a cabo, sen prexuízo de
que a efectiva dispoñibilidade destes deberá acreditarse con anterioridade a adxudicación
da obra.

2. A inclusión nos orzamentos do concello do importe correspondente ao 40% do custo da
actuación.

3.  O  compromiso  do  concello  de  subscribir  un  convenio  de  xestión,  que  non  supoña
incremento  de  gasto  para  a  Xunta  de  Galicia,  co  obxecto  de  atender  os  gastos  de
funcionamento do equipamento unha vez construído.

4. Aprobar o convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade
e Benestar e o Concello de Fene para a construción dunha escola infantil no concello de
Fene que se transcribe de seguido:

“CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTE  O  CONSORCIO  GALEGO  DE  SERVIZOS  DE
IGUALDADE E BENESTAR E O CONCELLO DE ____________ PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA
ESCOLA INFANTIL NO CONCELLO DE ______________

REUNIDOS

Dunha  parte,  Dona  Beatriz  Mato,  Conselleira  de  Traballo  e  Benestar,  en  calidade  de
Presidenta  do  Consorcio  Galego  de  Servizos  da  igualdade  e  do  Benestar  segundo  os
estatutos que o regulan publicados no DOGA do 7 de xullo de 2006.

E  doutra,  Don/a  ________________,  actuando  en  representación  do  Concello  de
________________ en virtude  da súa condición  de  Alcalde/sa Presidente/a da citada
Corporación, segundo o disposto no artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local e no artigo 61 da lei 5/1997 do 22 de xullo, de administración local
de Galicia.

Ambas  as  dúas  partes  recoñécense  mutuamente  a  capacidade  legal  necesaria  para  o
outorgamento do presente Convenio, no exercicio dos seus respectivos cargos, e dentro do
marco dos principios de coordinación, colaboración e respecto mutuos que deben informar
as relacións entre ambas as dúas administracións

EXPOÑEN

I.  Que  o  artigo  15.1  da  LO  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación  establece  que  as
administracións públicas deben promover un incremento progresivo da oferta de prazas
públicas no primeiro ciclo de Educación infantil, establecendo as políticas de cooperación
entre elas e con outras entidades para asegurar a oferta educativa neste ciclo.

Que con data  de 16 de  decembro  de 2011  o Ministerio de Educación e a  Comunidade
Autónoma de Galicia subscribiron un Convenio de colaboración para a creación de prazas
de primeiro ciclo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia dentro do Plan
Educa 3 no ano 2011.

A posta en marcha do Educa3 levou consigo a firma de convenios de colaboración entre o
Ministerio de Educación e a Comunidade autónoma de Galicia para o financiamento de
prazas públicas  do primeiro ciclo  de  educación  infantil  nos  anos  2008  e 2009 e  unha
addenda no 2010.

Ambas  as  dúas  partes  consideraron  necesario  continuar  coa  extensión  do  Plan  de
Financiamento de Prazas Públicas do Primeiro Ciclo de Educación Infantil  no marco do
Plan Educa3 mantendo o obxectivo común de incrementar a oferta de prazas públicas do
primeiro ciclo de Educación Infantil, facendo posible o obxectivo previsto de modo que se
atenda á demanda crecente das familias de ter acceso a unha educación de calidade que
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compatibilice a atención aos nenos coas necesidades de conciliación da vida familiar e
laboral.

II. O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB), segundo dispón o
artigo 3.1 dos seus estatutos de creación, aprobados por Resolución do 4 de xullo de 2006
da Secretaría Xeral e de Relacións Institucionais, é unha entidade de dereito público, de
carácter  interadministrativo,  con  personalidade  xurídica  propia  diferente  da  dos  entes
consorciados,  dotado de plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.
Exercerá, de acordo co artigo 7, a competencia para a determinación e/ou execución, en
colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción,  mellora, reforma ou
adaptación  de  instalacións  que  poidan  ser  necesarias  para  a  prestación  dos  servizos
sociais,  con  especial  atención  a  xestión  integral  das  escolas  infantís  e  na  atención
educativa e asistencial aos menores de 3 anos.

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB) adscríbese ao órgano
competente en materia de servizos sociais consonte ao disposto nas cláusulas primeira e
quinta da resolución de 4 de xullo de 2006, tendo en conta que a súa misión principal é a
participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito
local, resultando a súa adscrición actual, por razón da materia, á Consellería de Traballo e
Benestar, aos efectos do disposto polo artigo 56 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

A  Consellería  de  Traballo  e  Benestar,  considerando  ao  Consorcio  o  instrumento  máis
axeitado para a súa execución,  encomendoulle a este por Resolución da Consellería de
Traballo e Benestar de 8 de agosto de 2012 (DOG nº 175, do 13 de setembro) a realización
das xestións para a construción de escolas infantís 0-3 en diversos concellos, entre os que
se inclúe o Concello de _________.

III.  Con  data  17  de  decembro  de  2012  a  Consellería  de  Traballo  e  Benestar  ditou  a
resolución publicada no DOG nº 20, do 29 de xaneiro de 2013, pola que se realiza unha
addenda á encomenda realizada ao Consorcio mediante Resolución do 8 de agosto de 2012
(DOG nº 175, do 13 de setembro) para a construción de escolas infantís 0-3 en diversos
concellos, entre os que se inclúe o Concello de ______________.

Nesta  addenda  introdúcese  unha  nova  redacción  ao  ordinal  2º,  letra  a),  punto  3,  da
Resolución  do  8  de  agosto,  que  queda  redactada  da  seguinte  forma:  “o  compromiso
expreso do concello de subscribir un convenio de xestión, que non supoña incremento de
gasto para  a Xunta  de Galicia,  co  obxecto  de atender  os  gastos de funcionamento  do
equipamento unha vez construído”.

En  canto  ao  prazo  de  vixencia:  prorrógase  a  vixencia  establecida  no  ordinal  6º  da
Resolución do 8 de agosto, que se estende ata o 31 de decembro de 2013.

IV.- Que o Concello de _________________ adheriuse ao Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar por medio de Convenio asinado o ______________ e, consonte o
previsto nas anteditas Resolución de 8 de agosto de 2012 e 17 de decembro de 2012
remitiu ao consorcio a certificación do acordo adoptado polo pleno do concello no que se
acorda:

- O compromiso da posta a disposición, libres de cargas e gravames, de tódolos terreos
necesarios,  con  usos  urbanísticos,  para  a  normal  execución  das  obras,  así  como  os
correspondentes permisos e autorizacións necesarios para levala a cabo, sen prexuízo de
que a efectiva dispoñibilidade destes deberá acreditarse con anterioridade a adxudicación
da obra.

- A inclusión nos orzamentos do concello do importe correspondente ao 40% do custo da
actuación.

Sen prexuízo do anterior, e sendo a actuación obxecto de execución en varias anualidades,
a  certificación  da  inclusión  do  importe  correspondente  ao  40% do  custo  da  primeira
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anualidade,  así  como  o  compromiso  de  garantir  o  importe  correspondente  as
anualidades futuras, mediante as consignacións nos orzamentos correspondentes.

- O compromiso expreso do concello de subscribir un convenio de xestión, que non supoña
incremento  de  gasto  para  a  Xunta  de  Galicia,  co  obxecto  de  atender  os  gastos  de
funcionamento do equipamento unha vez construído.

IV. Que en base ao anterior, ambas as partes manifestan expresamente o seu desexo de
asinar  un  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN para  a  construción  dunha  escola  infantil  no
Concello de __________ coas seguintes:

CLÁUSULAS

PRIMEIRA.- O presente convenio ten por obxecto regular o marco de colaboración entre o
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de ___________ para
a construción dunha escola infantil neste concello.

SEGUNDA.-  O  Consorcio  desenvolverá  o  procedemento  de  licitación  pública  e  de
adxudicación dos traballos de elaboración dos proxectos e da execución das obras dos
ditos proxectos, e ocuparase de todas as actuacións relativas á súa tramitación.

TERCEIRA.- O Concello pon a disposición do Consorcio unha parcela/edificación situada
_______________, inscrito no Rexistro da propiedade de ________ co núm. _____, tomo
_________, libro __________, folio __________, cunha superficie construída de ______
m2 e unha superficie do solo de _____ m2 de titularidade municipal,  libre de cargas e
gravames, urbanísticamente idónea para o uso pretendido, que deberá destinarse ao fin
previsto.

A parcela deberá ser entregada con cantos servizos sexan necesarios e a pé da mesma,
entre outras as acometidas de luz, auga, teléfono, gas, así como calquera outra de análoga
natureza que sexa imprescindible para a construción do edificio (servizos de obra) e para
o correcto funcionamento ou servizo do centro obxecto da obra que se realice.

CUARTA.- O Concello comprométese, mediante este convenio, a facilitar ao Consorcio os
informes, permisos, autorizacións e/ou licenzas que sexan necesarias para a realización
da actuación obxecto deste convenio. A expedición das pertinentes licenzas municipais de
obras, así como os demais permisos e autorizacións de competencia municipal precisos
para  levar  a  cabo  as  obras  necesarias  para  o  cumprimento  do  obxecto  do  presente
convenio serán tamén responsabilidade do Concello de _________, que renuncia a esixir
calquera tipo de tributo, taxa, exacción ou ingreso municipal con motivo das obras obxecto
do presente convenio.

QUINTA.- Para a construción da escola infantil o Consorcio achegará o 60% do seu custo
total e o Concello o 40%, sendo o importe máximo previsto para a devandita actuación de
__________ euros, na que se inclúen os custos do informe de preexistente e viabilidade,
proxecto básico e de execución, a e estudio xeotécnico. A achega do Consorcio realizarase
con cargo á partida 313I.622 dos seus orzamentos, financiándose a mesma, en virtude da
encomenda de 8 de agosto de 2012 que lle foi realizada pola Consellería de Traballo e
Benestar,  a  través  do  convenio  de  colaboración  entre  o  Ministerio  de  Educación  e  a
Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de prazas públicas do primeiro
ciclo de educación infantil no marco do Plan Edaca3. A achega do Concello, correspondente
ao 40% do importe  máximo previsto para  a  actuación  obxecto  do  presente  convenio,
realizarase con cargo á partida ____________ do seu orzamento.

Os  pagamentos  do  Concello  ao  Consorcio  efectuaranse  previa  xustificación  do  gasto
realizado, consonte o establecido na lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
e o Decreto 11/2009,  do 8 de xaneiro de desenvolvemento do anterior,  para  o que o
Consorcio  deberá  presentar  os  correspondentes  xustificantes  de  gasto  debidamente
certificados polo órgano competente.
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SEXTA.- Unha vez rematada a construción,  o concello e o Consorcio ou, no seu caso,
quen  asuma as  súas  competencias  subscribirán  un  convenio  para  a  xestión  da escola
infantil,  que non supoña  incremento  de gasto para  a Xunta  de  Galicia,  co  obxecto  de
atender os gastos de funcionamento do equipamento unha vez construído. Os gastos de
funcionamento da escola infantil asumidos polo concello en virtude do devandito convenio
non serán en ningún caso inferiores ao terzo dos gastos totais correspondentes á xestión
integral do centro. A posta en funcionamento da escola infantil realizarase no prazo que se
determine no marco do Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Educación e a
Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de prazas públicas do primeiro
ciclo de educación infantil no marco do Plan Educa 3.

SÉTIMA.- O presente convenio entrará en vigor o día da súa sinatura, e estenderá a súa
vixencia  ata  o  31  de  decembro  de  2013,  podendo  ser  prorrogado  sempre  que  a  súa
finalidade non estea cumprida na data de finalización desta e o Ministerio de Educación
autorice a prórroga do prazo para a execución do convenido asinado pola Xunta de Galicia
para o programa Educa3 2011.

OITAVA.-  A efectos da  resolución das  dúbidas  interpretativas  que  puideran  xurdir  con
ocasión da execución do presente Convenio, constituirase unha comisión de carácter mixto
integrada por, cando menos, un representante de cada unha das partes.

NOVENA.- Serán causas de resolución do presente convenio o mutuo acordo das partes,
incumprimento total ou parcial de calquera das cláusulas establecidas no mesmo, así como
a revogación da encomenda realizada ao Consorcio pola Consellería de Traballo e Benestar
con data de 8 de agosto 2012.

DÉCIMA.- O presente convenio terá carácter administrativo, rexéndose, aos seus efectos,
polo  disposto  nas  cláusulas  do  mesmo  e,  no  seu  defecto,  polos  principios  xerais
establecidos no Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei  de Contratos do Sector Público, xunto coas demais disposicións
legais vixentes en materia de contratación administrativa.

E en proba de conformidade cos termos do convenio, as partes comparecentes asínano e
rubrícano por triplicado exemplar no lugar e data expresados.

En Santiago de Compostela a ____ de _____________ de 2013

O presidenta do Consorcio Galego O/a alcalde/sa do Concello de
de Servizos de igualdade e _____________
Benestar
Asdo. Beatriz Mato Otero Asdo. _____________________”

13. Mocións urxentes

13.1  Declaración  institucional  dos  grupos  políticos  do  Concello  de  Fene  no  día
internacional para a eliminación da violencia de xénero

Por  unanimidade dos presentes apróbase a  urxencia  e  incorporación á  orde do  día  da seguinte
declaración institucional á que o alcalde dá lectura:

“DECLARACION  INSTITUCIONAL  DOS  GRUPOS  POLITICOS  DO  CONCELLO  DE  FENE  NO  DIA
INTERNACIONAL PARA A ELIMINACION DE VIOLENCIA DE XENERO.

25 DE NOVEMBRO DE 2013

Con motivo do Día Internacional para a eliminación da violencia  contra a muller, o Concello de Fene
manifesta  o  seu  máis  profundo  rexeitamento  a  calquera  forma de  violencia  exercida  contra  as
mulleres.
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A  violencia,  que  nas  distintas  formas  se  exerce  contra  as  mulleres,  constitúe  a  mais  clara
manifestación das desigualdades que persisten entre mulleres e homes, constituíndo un atentado
contra o dereito á vida, á seguridade e á liberdade, á dignidade e á integridade física e psíquica das
vítimas  e,  polo  tanto,  un  obstáculo  para  o  desenvolvemento  dunha  sociedade  mais  xusta  e
igualitaria.

Neste día e preciso tamén lembrar que existen leises e tribunaís que protexen frente a estos ataques
pero que é necesario una maior axilidade nos casos de violencia, debendo aplicar a lei co máximo
rigor e salvagardar os dereitos da muller e dos fillos, privando os maltratadores, de maneira rápida e
exemplar, do réximen de visitas e da pratria potestad dos seus fillos, evitando a humillación é risco
para integridade física que supon ter que forzar episodios de convivencia con alguen que non poder
formar parte de unha sociedade civilizada.

Todos os poderes públicos teñen a obriga de adoptar as medidas necesarias para facer  reais e
efectivos estes dereitos.

Mentres siga existindo un so caso de violencia de xénero non viviremos nin gozaremos de unha
sociedade que poida vivir libre e en igualdade real entre mulleres e homes.

Estamos  convencidos  que a erradicación da  violencia  de  xénero  pasa por  un  proceso  de  maior
concienciación social e de educación.

A conquista real da igualdade, do respecto a dignidade humana da liberdade das persoas, ten que
ser un obxetivo prioritario das políticas públicas, polo que é fundamental levar a cabo, dende todas
as Administracións, actuacións transversais que incidan na mellora da igualdade de oportunidades a
todos os niveis. O art. 155 da Constitución obriga a as Comunidades Autónomas ó cumprimento das
leis vixentes, porque a integridade de mulleres e menores ten que estar garantida sen disculpas nin
dubidas.

Por todo o anterior o Concello de Fene ACORDA :

1.- Solicitar da Administración de Xusticia o rápido e riguroso cumprimento das medidas preventivas
e  de salvagarda dos dereitos  da  persoa  que sufre  violencia  e  que  deben acompañar  a  calquer
resolución xudicial que conteña unha condea.

2.- Comprometerse a ampliar presupostos, servizos e recursos para combater a violencia de xenero.

3.- Instar a Xunta de Galicia a:

a)  Axilizar  os  trámites  necesarios  para  a  inmediata  posta  en  funcionamento  do  Centro  de
Recuperación Integral para mulleres vítimas da violencia de xénero, obriga incluída na Lei galega
11/2007 para a prevención e o tratamento da violencia de xénero.

b) Impulsar os órganos consultivos e de participación da Lei 11/2007, galega para a prevención e o
tratamento  integral  da violencia de xénero,  de xeito  que cada órgano estea regulado de forma
independente  para  garantir  a  súa  comprensión  e  facilitar  o  control  das  súas  actividades;
incorporando  á  composición  dos  tres  órganos  a  representación  de  asociacións  profesionais  de
igualdade  e  personal   técnico  especializado  en  igualdade,  así  como  profesionais  que  estean
traballando no ámbito do tratamento da violencia de xénero, que son quen esta desenvolver no día a
día o traballo técnico relacionado ca igualdade das mulleres e homes.

c) Definir a estratexia no ámbito da sensibilización e da prevención en contra da violencia de xénero.

d) Facer unha planificación para a realización de campañas periódicas de sensibilización contra a
violencia  de  xénero  e  promover  acordos  para  a  formación  de  profesionais  dos  medios  de
comunicación  para  a  mellora  do  tratamento  informativo  das  situacións  de  violencia  contra  as
mulleres.

e) Incidir en mecanismos de apoio de prevención e de apoio vítimas para que as mulleres non se
vexan forzadas a retirar unha denuncia.
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f) Reforzar os servizos de atención a menores vítimas directas e indirectas da violencia de xénero
na súa atención e a recuperación das súas secuelas, ao obxeto de romper o círculo de transmisión
interxeneracional da violencia.

h)  Que  as  axudas  económicas  recollidas  na  lei  galega  sexan  abonadas  ás  mulleres  vítimas  de
violencia de xénero, que acrediten formalmente as condicións establecidas, nun prazo non superior a
15 días.

i) Crear un programa específico para mulleres discapacitadas que sofren violencia de xénero, debido
a súa situación especial de vulnerabilidade.

j)  Promover  a  responsabilidade  social  corporativa  das  empresas  a  fin  de  lograr  unha  alianza
empresarial contra a violencia de xénero

3.-Asimesmo instamos a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a que amplíe os presupostos, os
programas, actuacións e servizos dirixidos a combater a violencia de xénero e atender as mulleres.

ROCIO BERTOA PUENTE IVAN PUENTES RIVERA
P.P. PSdeG-PSOE

MANUEL POLO GUNDIN M. CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ 
B.N.G. E.U.”

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

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.- Solicitar da Administración de Xustiza o rápido e rigoroso cumprimento das medidas
preventivas  e  de  salvagarda  dos  dereitos  da  persoa  que  sufre  violencia  e  que  deben
acompañar a calquera resolución xudicial que conteña unha condena.

2.- Comprometerse a ampliar presupostos, servizos e recursos para combater a violencia
de xénero.

3.- Instar a Xunta de Galicia a:

a) Axilizar os trámites necesarios para a inmediata posta en funcionamento do Centro de
Recuperación Integral para mulleres vítimas da violencia de xénero, obriga incluída na Lei
galega 11/2007 para a prevención e o tratamento da violencia de xénero.

b)  Impulsar  os  órganos  consultivos  e de  participación  da Lei  11/2007,  galega para  a
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, de xeito que cada órgano estea
regulado de forma independente para garantir a súa comprensión e facilitar o control das
súas  actividades;  incorporando  á  composición  dos  tres  órganos  a  representación  de
asociacións profesionais  de igualdade e persoal técnico especializado en igualdade,  así
como profesionais que estean traballando no ámbito do tratamento da violencia de xénero,
que son quen esta desenvolver no día a día o traballo técnico relacionado ca igualdade das
mulleres e homes.

c) Definir a estratexia no ámbito da sensibilización e da prevención en contra da violencia
de xénero.

d) Facer unha planificación para a realización de campañas periódicas de sensibilización
contra a violencia de xénero e promover acordos para a formación de profesionais dos
medios  de  comunicación  para  a  mellora  do  tratamento  informativo  das  situacións  de
violencia contra as mulleres.

e) Incidir en mecanismos de apoio de prevención e de apoio vítimas para que as mulleres
non se vexan forzadas a retirar unha denuncia.
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f) Reforzar os servizos de atención a menores vítimas directas e indirectas da violencia
de xénero na súa atención e a recuperación das súas secuelas, ao obxecto de romper o
círculo de transmisión interxeneracional da violencia.

h) Que as axudas económicas recollidas na lei galega sexan abonadas ás mulleres vítimas
de violencia de xénero, que acrediten formalmente as condicións establecidas, nun prazo
non superior a 15 días.

i)  Crear  un  programa  específico  para  mulleres  discapacitadas  que  sofren  violencia  de
xénero, debido a súa situación especial de vulnerabilidade.

j)  Promover  a  responsabilidade  social  corporativa  das  empresas  a  fin  de  lograr  unha
alianza empresarial contra a violencia de xénero

3.-Así  mesmo  instamos  a  Xunta  de  Galicia  e  o  Goberno  do  Estado  a  que  amplíe  os
presupostos,  os  programas,  actuacións  e  servizos  dirixidos  a  combater  a  violencia  de
xénero e atender as mulleres.

13.2 Moción urxente sobre a encomenda de tarefas do Plan Provincial de Emprego 2013 é
Deputación Provincial da Coruña

Consta no expediente informe de secretaría 270/2013 e de intervención de 6.11.2013 e a seguinte
proposta da alcaldía:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

A Deputación Provincial da Coruña aceptou a solicitude de participación do Concello de Fene no Plan
Provincial de Emprego 2013 pola que dous traballadores levarán a cabo un proxecto de reposición de
beirarrúas na Avda. de Tarrío e Avda. das Pías.

Para a implementación do plan esíxese, entre outras cousas, a aprobación da encomenda das tarefas
do proxecto remitido á Deputación Provincial por resolución da alcaldía.

A secretaria e interventora municipal emitiron un informe o 6.11.2013 no que consideran que dita
encomenda entra dentro das atribucións plenarias, sendo un acordo que esixe maioría absoluta.

Coa finalidade de continuar co procedemento e visto que a circular remitida pola Deputación esixe
que o modelo de adhesión sexa remitido no prazo de 5 días naturais a contar dende o 4.11.2013,
propoño ao pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

Aprobar a encomenda de xestión á Deputación Provincial da Coruña das tarefas solicitadas con cargo
ao Plan Provincial de Emprego 2013 co fin de atender ao proxecto presentado polo concello segundo
a memoria realizada e presentada na Deputación Provincial da Coruña durante o período 15/11/2013
a 14/02/2014.

Fene, 7 de novembro de 2013
O alcalde
Gumersindo P. Galego Feal”

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que non van impedir que o
tema pase, aínda que non comparten o modelo.

De seguido o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, anuncia o seu voto a
favor e en contra do resto do grupo municipal. Di que non están dispostos a asumir que se perda a
posibilidade de dous postos de traballo, pero tampouco que as cousas se traian deste xeito.

Sometida a votación a urxencia da moción é aprobada por maioría absoluta de 9 votos a
favor (6 do grupo do PP, 2 do grupo socialista e 1 do grupo do BNG), con 4 votos en contra
do grupo do BNG e 4 abstencións (3 do grupo socialista e 1 do grupo mixto), quedando o
asunto incorporado á orde do día.
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Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que di que non van
permitir que se perda un servizo que se poida prestar no Concello de Fene ou que se poida privar a
determinadas persoas de ter un posto de traballo, inda que o modelo non lle gusta nada porque isto
aproxímase ao caciqueo absoluto, xa que que a Deputación Provincial da Coruña contrate a unhas
persoas sen o control do Concello e que dun día para outro haxa que sumarse a un convenio para
facer uns traballos, supostamente en coordinación co concello, non lle gusta nada. Algo tan básico
poderíase facer coa achega de cartos da Deputación para que o concello xestione os traballadores
para desenvolver tarefas no concello, é dicir,  que sexa o propio concello  o que decida como se
articula este plan e non a Deputación. Supón, unha vez mais, o reforzo do papel das deputacións
provinciais, que non teñen representación democrática e que tampouco teñen competencias nisto.
Por iso, prestarán os votos imprescindibles para sacar o asunto adiante, pero isto non lles gusta
nada.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, que di que van favorecer que
isto pase, pero catro compañeiros van votar en contra para manifestar o desacordo absoluto polo
xeito no que se trae este asunto. Segundo o que dixo antes, quen é a Deputación Provincial para
proverlle ao concello de traballadores desempregados. Este é o modelo ao que os vai levar o PP, a
que os concellos non teñan competencias porque na reforma da administración local a formación e o
emprego é outra das áreas na que se lles quitan competencias aos concellos, coa privatización dos
cursos  e  a  contratación  directa  dende  a  Deputación.  Descoñecen  cales  foron  os  criterios  para
contratar e só van favorecer isto para que estas persoas poidan traballar.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez
Rodríguez, que di que comparte o dito e a indignación polo xeito de traer as cousas e entende que
como sempre van pasando as cousas que veñen tarde, mal  e arrastro para non prexudicar aos
veciños. Por iso vai manter o seu voto negativo.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 9 votos a favor (6 do
grupo do PP, 2 do grupo socialista e 1 do grupo do BNG), con 8 votos en contra (4 do
grupo do BNG, 3 do grupo socialista e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Aprobar a encomenda de xestión á Deputación Provincial da Coruña das tarefas solicitadas
con cargo ao Plan Provincial de Emprego 2013 co fin de atender ao proxecto presentado
polo  concello  segundo a  memoria  realizada e  presentada  na Deputación  Provincial  da
Coruña durante o período 15/11/2013 a 14/02/2014.

14. Rogos e preguntas

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

- Roga que se arranxen as marquesiñas da avenida das Pías, a de Sillobre onde está Agarimo e outra
en Conces.

- Roga que lle trasladen á Xunta de Galicia a necesidade de pintar as rotondas que hai na avenida
principal  do  polígono  industrial  de  Vilar  do  Colo  e  insistir  en que  Estradas  de  Galicia  asuma a
competencias desta vía.
Contesta o alcalde dicindo que hoxe estiveron cementando na zona e que supón que a pintura a
terán que facer os concellos de Fene e Cabanas. En relación coa cesión das rotondas di que estase
niso e que a cesión está ligada á cesión da estrada que vai cara ao colexio do Ramo, arranxada e
urbanizada.

- Roga que se repare o miradoiro da senda do Belelle.

- Roga que se arranxe a caseta do parque do río Cádavo.

- Roga que se proceda á limpeza das gabias no conxunto do Concello e retirar os restos de maleza
das cortas.
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- Recibiron queixas pola presenza de cans perigosos nas proximidades da pista de atletismo do Pazo
de Barallobre, polo que roga que se controle a presenza destes animais.
Contesta o alcalde dicindo que estase comezando a multar e que hoxe asinou catro expedientes
sancionadores.

- Hai anos que o Concello solicitoulle á Deputación Provincial que instalase medidas de seguridade na
rúa Santiago, en Barallobre, daquela non o fixeron e agora roga que se solicite de novo a instalación
de quitamedos ou doutra medida disuasoria para diminuír a velocidade na zona.

- Roga que se mellore a iluminación na zona do pavillón municipal.

- En relación co novo horario da piscina que abre os domingos pola mañá, a concelleira de Cultura
dixo que non ía supor un incremento de custe para o concello polos servizos de limpeza e conserxería
que presta a empresa Eulen, pero eles interpretan que tamén terá que haber un socorrista que vai
por conta da empresa Sedega, polo que pregunta, ¿hai socorrista os domingos pola mañá? e se é
así, ¿cobra Sedega algo a maiores pola prestación deste servizo?.

Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que a piscina ten socorrista e respecto do
prezo das horas de Sedega contestaralle por escrito. Respecto das horas da empresa Eulen di que as
horas dos domingos son ordinarias.  A piscina pecha unha  hora antes polas noites e esas horas
pasáronse á fin de semana.

- Hoxe estaba prevista unha reunión dos traballadores de Megasa coa Xunta de Galicia polo que
pregúntalle ao alcalde se ten algunha novidade.
Contesta o alcalde dicindo que non ten coñecemento ningún pero si pensa que non van todos os
alcaldes que foron designados.

- Logo de que xa van unha ou dúas inundacións polo desbordo do río Cádavo pregunta, ¿hai algunha
novidade para executar o proxecto que anunciou hai varios meses o conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas en Fene para construír a nova canalización do río Cádavo e que custaba
uns 200000 euros?.
Ademais roga que se arranxe a fochanca que hai na rúa Río Cádavo que é perigosa e pregunta, ¿este
arranxo vai ligado ao proxecto de canalización do río ou se pode arranxar antes?

Contesta o alcalde que hai 15 días mantivo unha entrevista co conselleiro na Delegación da Coruña e
di que, efectivamente, hai un proxecto que ascende a 600000 euros e contempla facer a canle ao
ancho da rúa, volver a pechala, as baixantes para poder traballar dentro do canal, se houbese algún
tipo de obstrución, e a construción dunha escollera a ámbolos dous lados do río onde vai descuberto.
En canto ao prazo de execución di que non o sabe. 

- Roga que se reparen os danos que algún madeireiro deixou na Rabadeña.  

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

- En relación coa piscina dille á concelleira dona Rocío Aurora Bértoa que hai un regulamento das
instalacións  deportivas  municipais  no  que  se  establece  como  deben  fixarse  os  horarios  das
instalacións deportivas. Dille que o incumpriu e rógalle que o lea.
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente dicindo que o regulamento da piscina non se
aplica porque non o pode aplicar. Di que é un anexo do regulamento das instalacións do que xa se
falou nas Comisións Informativas de Deportes, xa deu conta de que non se ía aplicar porque se vai
facer un novo regulamento, xa que existe un informe de secretaría, do que tamén se deu conta na
Comisión,  que manifesta  que é  ilegal  porque lle  atribúe competencias  que non son propias das
Comisións Informativas, ademais do carácter secreto destas. Respecto do horario di que pode poñer
o horario o domingo porque os propios técnicos de deportes son o que llo solicitan, son os que
propuxeron o cambio, cousa que ela aceptou baseándose nun informe técnico.

- En relación co campo de fútbol di que recibiron queixas polos gastos do campo de fútbol e roga que
se dea conta na Comisión ou no Pleno de como se van solucionar.
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente dicindo que llo vai contestar aquí porque xa
llo contestou a un compañeiro seu na Comisión Informativa na que fixo a mesma pregunta. Di que si
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que se recibiron queixas que veñen motivadas porque no ano 2008 se fixo unha cesión ao concello
na que non están fixadas as  retribucións que o  concello  ten que asumi,  como por  exemplo  os
impostos, o que motiva que o Círculo de Perlío está asumindo o IBI. Di que xa lle manifestou á
representante desta entidade que o goberno municipal vai resolver este problema e antes da propia
Comisión Informativa xa se lles pediu que presentaran as facturas para ver como o concello pode
facer este pagamento.
A  concelleira  dona  Rita  María  Couto  Seijido  fai  uso  da  palabra  por  alusións  e  di  que  os  seus
compañeiros e compañeiras saben perfectamente que disto se deu conta na Comisión Informativa
porque o falaron, pero como dixo na Comisión, non lle quedou claro e pediulle que levara o convenio
á Comisión para explicalo. Por iso, é polo que o seu compañeiro pide aquí as aclaracións oportunas,
porque teñen dereito a pedilas, porque por iso son a oposición e están aquí para algo. Roga que se
lle respecte a ela e aos demais concelleiros e concelleiras.
Seguidamente fai uso da palabra o alcalde para dicir que non se lles faltou ao respecto.

- Roga que declaracións institucionais  coma a que se  acaba de aprobar que non se queden en
declaracións e que se fagan realidade as medidas que se establecen a través do plan de igualdade ou
do plan de cooperación, no que, por exemplo, as súas bases falan de contratar mulleres vítimas de
malos tratos e as bases municipais que se elaboran non figuran estes aspectos sociais.

-  Recibiron queixas respecto dos cursos da rede Xiana por falla do material mínimo de prevención e
protección do curso de soldadura e estruturas metálicas, polo que roga que se tomen medidas.

- ¿Hai algún motivo respecto das últimas reurbanizacións que se fixeron en San Valentín na que
existen beirarrúas rebaixadas nos contornos de todos os edificios agás en dous?. Así, respecto do
Bloque XII pregunta por que nesta zona en concreto non se fixo algún rebaixe na beirarrúa.
Contesta o concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez dicindo que os proxectos os fan os técnicos e
descoñece o motivo particular ao que se refire. 

- ¿Hai algunha solución pensada para as subvencións nominativas previstas para o ano 2013?

- Cando está previsto convocar a Comisión de Investigación para resolver as dúbidas que teñen ao
respecto do contrato de Eulen? Di que hai que aprobar unhas actas nas que hai unhas conclusións e
o seu grupo ten moito interés en que no se peche en falso e que exista unha comisión final na que se
aproben as actas.
Contesta o alcalde que será convocada oportunamente e seguramente antes do vindeiro pleno.

- Na Comisión Informativa informouse de que non se ía seguir co programa de compostaxe caseiro
que se  puxo en  marcha  na  anterior  lexislatura.  Roga que  continúe  o  programa,  máxime neste
momento no que Sogama quere incrementar o 40% do custe na tonelada do colector verde, que é o
que se composta, así todos os que teñen casa deben facer un composteiro para reducir as toneladas
que van ao colector verde e que axudan a reducir as toneladas que van a Sogama. Por todo isto
pregunta por que negan a posibilidade de reducir a compostaxe caseira cando ademais é rendible
economicamente.
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que pediron un orzamento que é
moi alto, polo que este ano non o poden asumir, non poden facer cousas que non sexan asumibles,
así cando chegaron ao goberno no 2011 recibiron unha factura de anos anteriores que estaba sen
pagar e non queren que a eles lles pase iso.

- En relación coas ordenanzas di que o 24.10.2013 se trouxeron dúas a este Pleno e non volveron
traer nin esas nin ningunha outra cando lles dixeron verbalmente que ía haber unha suba na auga,
no lixo e na rodaxe. Di que non queren que suban pero queren saber en que situación están as
ordenanzas fiscais e se ten o goberno municipal previsto facer algunha modificación e sobre todo
arranxar os problemas que hai nas ordenanzas fiscais.
Contesta o alcalde que se convocará oportunamente tan axiña como se fagan os correspondentes
estudos.

- Hai varios veciños de Magalofes e Maniños que lles dixeron que lles cobraron a recollida diaria en
vez de alterna polo que pregunta  se se cambiou a prestación do servizo.

- Roga que se arranxe o camiño do Loureiro en Barallobre que ten un derrube dunha arqueta da
auga.
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Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que mandará limpalo.

- Roga que se recollan as augas do Canovello, xa que dende que se pavimentou a rúa, corre a toda
velocidade.
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que mandará a alguén a revisalo.

- Roga que se faga algún tipo de mantemento e se afonden as gabias do camiño de San Xián, que na
entrada e na saída ten unhas fochas grandes e uns regueiros moi fondos por culpa da chuvia.

- Roga que se arranxe o camiño de Buño que estes días estaba embalsado e ten moitas fochancas.

- Roga que se solicite á Deputación Provincial da Coruña o pintado da estrada a San Marcos.
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que falarán coa Deputación para
que se arranxe. 

- ¿Cando está previsto arranxar a rúa Travesa? 

- Roga que se sinalicen as obras con antelación suficiente.

- ¿Cando se ten previsto arranxar  o camiño de Mundín do que se  falou na Xunta de Voceiros?
Pregúntao porque a concelleira de urbanismo foi por alí e dixo que ese camiño non se ía arranxar
porque o BNG votou en contra dos orzamentos.

-  En relación co que non foi aprobado aquí e do que o seu grupo vote en contra, son responsables,
así do orzamento deste ano son corresponsables xunto co resto da Corporación que votou en contra.
Pero tamén hai que dicir que a maioría desta Corporación dixo neste Pleno que non se ían perder
subvencións, así mañá están convocados para aprobar uns expedientes de modificación de créditos,
e mentres tanto o goberno dedícase a dicirlle á xente isto o aquilo non se fai porque o BNG ou o
PSOE votou en contra dos orzamentos e menten, polo que roga que digan a verdade e que non
mintan aos veciños.

Seguidamente fai uso da palabra o concelleiro do BNG, don Juventino José Trigo Rey, que di que
espera que o goberno municipal, por unha vez, se poña do lado dos veciños de Fene, sobre todo
cando se traen mocións a este Pleno que lles afecten. Roga que non lle mintan aos veciños e que se
poñan do lado dos veciños cando lles afecta algo.

A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e
preguntas:

- En relación co  alumeado que agora é de baixo consumo, onde os farois son altos non se ve
axeitadamente, polo que roga que se arranxen.

- ¿Arranxouse a baixante da escola de Sillobre? Roga que vaia facer unha visita o concelleiro de
servizos, xa que a directora manifestoulle que había mais arranxos que solicitar.

- Di que recibiu queixas de falla de vixilancia en San Valentín, Maniños e Barallobre, xa que son
zonas onde se están a producir bastantes roubos. Tamén lle dixeron que no aparcadoiro que hai
fronte ao Mercadona é un punto de encontro de venda de droga, polo que roga que haxa mais
presenza policial.

-  Roga que se retiren os coches abandonados que aínda hai  en San Valentín e que se faga un
repintado dos bordos das beirarrúas. 

- Roga que se arranxen as marquesiñas de Sillobre.

- ¿Hai algunha novidade respecto do Plan de urbanismo?

- ¿Vaise seguir traballando con orzamentos prorrogados ou vaise preparar uns orzamentos cara ao
2014?
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Contesta o concelleiro don Juan José Franco Casal que di que por agora están traballando en
arranxar as consecuencias da non aprobación dos orzamentos deste ano e di que si que se está a
pensar nos orzamentos do 2014.
Prosegue a dicir que unha das consecuencias da non aprobación dos orzamentos é o das subvencións
nominativas, xa que o capítulo dedicado a transferencias a particulares e asociacións non chega.
A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín que
anuncia que o seu grupo votará en contra tanto na vindeira Comisión Informativa como no Pleno
respecto dos expedientes de modificacións de crédito previstas, porque se esas modificacións se
poden facer as demais tamén se poden.
O concelleiro don Juan José Franco Casal di que se hai marxe legal se farán, que o estudarán.

-  Cara ao día do 25 de novembro e logo de que non puido asistir á Comisión de Cultura, pregunta,
¿hai previsto algún acto concreto?
Contesta a concelleira dona Juana Barro Couto que di que para ese día hai previsto facer unha
marcha das mulleres, cada ano correspóndelle organizalo a un Concello e este ano correspóndelle a
Fene, pero aínda non está determinado por onde vai ser. Tamén se está a pensar en facer algo o
vindeiro domingo, coincidindo co mercadillo de Perlío, como pode ser o acendido de velas como o ano
pasado ou algo semellante.

Non habendo mais asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 20:53 horas, de
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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