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Dilixencia: acta aprobada na sesión ordinaria do 02.02.2017

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 03.11.2016

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 18.08 h do
03.11.2016,  baixo  a  presidencia  do  alcalde  Juventino  José  Trigo  Rey,  reúnese,  en  primeira
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión ordinaria convocada para hoxe.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Bértoa Puente, Juan José Franco Casal, Juana Barro
Couto, José Andrés Serantes Painceiras, Ana María Novo Picos, Alejandra Permuy Meizoso, Justo
Martínez  Ardá,  María  Manuela  Aguilar  Prieto,  Antón  Lois  Noceda  Carballo,  Joaquín  Julián  Ayala
Garrido, Amalia García Balado, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, César Daniel Castro García e María
del Carmen Martínez Rodríguez

Non asiste o concelleiro:

Alejandro Jorge Gutiérrez Sánchez

Secretaria:

Estefanía Manteiga Lamas

Interventora: 

Iria Luisa Díaz Gavela

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido segundo
o artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, do 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, do borrador da acta da sesión ordinaria do 01.09.2016

Ao non se presentar obxeccións, a acta queda aprobada.

2.  Dación  de  conta  das  Resolucións  da  alcaldía  dende  o  núm.  1094/2016  ao  núm.
1181/2016

Os concelleiros danse por informados.

O voceiro  do  grupo municipal  do PP,  Gumersindo Pedro  Galego Feal,  manifesta respecto dunha
Resolución de revogación dun requirimento feito a Lancer no seo dun expediente de contratación,
que non ve ben que se procedera a facer unha revogación ante unha alegación verbal, xa que debía
quedar constancia no expediente. Parécelle un defecto importante facer as cousas así.

3. Dación de conta do período medio de pagamento global aos provedores e do informe
sobre  o  cumprimento  das  previsións  das  medidas  de  loita  contra  a  morosidade  nas
operacións comerciais, correspondente ao 3º trimestre do 2016

Os concelleiros danse por informados.

A continuación explica o alcalde que, tal e como se dixo na Comisión, o período medio de pagamento
é de 16,84 días e é o mellor resultado que se ten dado dende que hai este rexistro.

O voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, di que ogallá se puideran pagar
as facturas de hoxe para mañá, pero todos saben que o iter procedimental non permite pagalas en
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dezaseis días, por iso convén matizar un pouco porque os datos dun informe non se poden tomar
sesgados. En primeiro lugar hai que dicir que se está a falar do terceiro trimestre do 2016 e logo o
informe di  que o número de pagos pendentes ao finalizar  o terceiro trimestre,  no que se  está
incumprindo esta data da obriga de pagar, ascende a unha contía total de 238.831 euros. Por iso sae
por un día sae 52,77 e no seguinte 16,54 días, pero hai moitos cartos sen pagar, porque hai xente
que dende o mes de maio non cobra, por iso pregunta: cal é o motivo para que co anterior período
se estivese en 96 e agora se pase a 16 días? O motivo é un pago extraxudicial de facturas que se
fixo no mes de maio de 800.000 euros co remanente de tesourería, por iso dille ao alcalde que non
pode sacar peito, porque non é para tanto, xa que para o trimestre seguinte, pola súa falla de
xestión, van volver subir os días.

A continuación intervén o alcalde que di que se alegra de que o voceiro do PP fixera esta aclaración,
xa que no trimestre pasado, cando foi de 90 días, encargouse de sacar nos xornais de que o retraso
era impresionante, cando o que quedaba por pagar era de 28.000 euros, cousa que non se acordou
de dicir daquela. Por iso dille que cando lle interesa manipula os datos dun xeito ou doutro. Para que
dean os datos de 16,84 días por suposto que pode haber facturas atrasadas de maio, pero hai
moitas pagadas dentro do mes e aclara que as medias non as fan os políticos, fanse coas indicacións
que marca o Ministerio. Á marxe disto, no terceiro trimestre o período medio de pagamento que é de
60 días está en 52 días, por iso di que se cumpre cos dous parámetros. Por suposto, supón que ao
final do ano sempre suben o número de días e espera estar dentro do que marca a normativa, que
son 30.
Engade que pode dar unha explicación de por que se consegue rebaixar o período: primeiro porque o
goberno do PP no mes de abril e maio do ano pasado, antes das eleccións, gastou 400.000 euros sen
cabida presupostaria e non se puideron pagar o ano pasado, houbo que pagalos este ano, o que
provoca  un  lóxico  retraso.  Tamén  engade  que  nestes  últimos  meses  as  facturas  confórmanse
practicamente antes dunha semana dende a súa entrada, compróbanse e confórmanse, aínda que
hai, loxicamente, algunha factura atrasada, pero isto é unha media, polo que a maioría ten que ter
cobrado, pois senón a media non dá.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que non contou mentira porque leu o informe e supón que o alcalde subscribe o informe
como tamén tomou razón do informe de Intervención cando tomou posesión da alcaldía que dicía
que quedaban nos bancos 2,4 millóns de euros e 1,4 millóns de remanente de tesourería. Por tanto,
estas tonterías de que as facturas as deixou o seu goberno non é así, as facturas van quedando
agora e todos saben que pasa cando chega decembro, do que non vai dicir nada porque lle pasa a
todo o mundo; agora xa está escoitando o “run run” de que non se facture ou de que se facture.

De seguido intervén o alcalde contestando ao voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro
Galego Feal, que iso o escoitará el porque el non o escoita. En canto a presumir de que deixou 1,4
millóns de euros no remanente, dille que no último mes hai 2,4 millóns de euros, pero isto non quere
dicir nada, quere dicir que os cartos debían estar gastados e están aí porque as cousas están sen
facer, polo que el non presume disto.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que o seu goberno non deixou seis millóns de euros de débeda como deixou o BNG.

A continuación o alcalde pregúntalle ao voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, de que ano lle fala? ao que Gumersindo Pedro Galego Feal responde que fala dos gobernos
anteriores ao seu, do goberno bipartito e dos 28 anos anteriores do BNG. Aínda se están pagando
hoxe pois se debe máis dun millón de euros.

Seguidamente o alcalde dille que xa se debe menos, uns 600.000 euros. Se se fala disto haberá que
ver por que estaban eses cartos e por que se pediron eses préstamos e a que tipo de interese,
porque hai uns cartos que se pagan a menos dun un por cento e os que pediu o PP estanse pagando
a un cinco e medio por cento, é dicir, que por 200.000 euros páganse máis que por un millón que
pediu o BNG hai 15 anos.

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di
que non pediron nada e o que pediron está pagado.

2 de 71



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

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada na sesión ordinaria do 02.02.2017

De seguido intervén o alcalde para dicir que igual que se paga todo o demais, que se está ao día, e
que a débeda do Concello ronda o seis por cento.

4. Aprobación, se procede, da proposta da constitución do patrimonio municipal do solo e
rectificación de erros do inventario municipal

Consta no expediente a seguinte Proposta da Concellaría delegada de Urbanismo que foi ditaminada
favorablemente na Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio do 25.10.2016
por 3 votos a favor (2 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal) e 4 abstencións (3
do grupo municipal do PP e 1 do grupo municipal Somos Fene):

“PROPOSTA DA CONCELLARÍA DELEGADA DE URBANISMO

Servando Souto Martínez presentou perante este concello unha solicitude de permuta dunha parcela
que cedeu no seu día froito da xestión urbanística da unidade de actuación núm. 7.

Coa  finalidade  de  tentar  xestionar  esta  posible  permuta,  analizouse  polos  servizos  xurídicos  a
viabilidade da mesma, constatándose que o ben permutable se atopaba mal inventariado, xa que
constaba  como ben  demanial  cando,  ao  provir  dunha  cesión  gratuita  de  aproveitamento,  debe
constar como integrado no patrimonio municipal do solo.

Non consta que o patrimonio municipal do solo estea constituído formalmente no Concello de Fene,
requisito preciso para poder allear ou permutar os bens que o integran.

A secretaria municipal emitiu un informe de data 18.10.2016 (134/2016) que di:

“INFORME DE SECRETARÍA 134/2016

ASUNTO: rectificación de erros no inventario municipal, constitución do Patrimonio Municipal do Solo
EXPTE.: 2015/X999/000029

ANTECEDENTES:

-Solicitude de permuta de entrechán sito en Avda. Marqués de Figueroa, 98-100 por parcela de
titularidade municipal incluída no asento 45 do Epígrafe 1º de Bens Inmobles.

-Proposta da Concellaría de Urbanismo do 27.04.2015 presentada para a súa inclusión na orde do día
da Comisión Informativa de Urbanismo e Obras do 28.04.2015 sen que obtivera maioría para a súa
inclusión. A Proposta contemplaba a constitución do PMS e rectificación de erros do asento 45 do
Epígrafe 1º de Bens Inmobles do inventario municipal.

O expediente conta co informe de secretaría 48/2015

-O inmoble incluído no asento 45 do Epígrafe 1º de Bens Inmobles procede dunha cesión urbanística
da Unidade de Actuación 7 outorgada por don Servando Souto Martínez e dona María Binda Montes
Couceiro a favor do Concello de Fene en escritura pública núm. 507 de 02.04.1997.
Na documentación do inventario consta certificado de secretaría do acordo plenario de 19.03.1997 de
declaración de innecesariedade de reparcelación do ámbito da unidade de actuación núm. 7 do Plan
Xeral  de Ordenación Urbana e acordos complementarios en cuxo apartado terceiro se faculta ao
alcalde a formalizar a cesión para a súa incorporación ao Patrimonio Municipal do Solo.

Compróbase na Oficina Técnica Municipal que a unidade de actuación da que provén esta cesión era
a núm. 7 e non 17 como se indica no inventario.

-Informe de valoración do arquitecto técnico Alberto Fernández Vázquez do 19.05.2015.

-Informe do arquitecto Xosé Fco. Freire Corzo do Servizo  de Asistencia Técnica a Municipios da
Deputación provincial da Coruña do 11.03.2016.

-Tasación de Arquitasa do 20.05.2016.
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FUNDAMENTOS XURÍDICOS:

PRIMEIRO.- O patrimonio municipal do solo conta cunha regulación específica na Lei 2/2016, do 10
de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG):

“Artigo 132. Constitución

Os concellos e a Administración autonómica, en colaboración con eles, deberán constituír os seus
respectivos patrimonios públicos do solo coa finalidade de obter reservas de solo para actuacións de
iniciativa  pública,  contribuír  á  regulamentación  do  mercado  de  terreos  destinados  ao
desenvolvemento urbanístico e facilitar a execución da ordenación territorial e urbanística no marco
das súas competencias respectivas.

Artigo 133. Bens que integran o patrimonio público do solo

Integran os patrimonios públicos do solo:

a) Os terreos e edificacións obtidos en virtude das cesións correspondentes á participación da
Administración no aproveitamento urbanístico e os adquiridos cos ingresos derivados da substitución
de tales cesións con pagamentos en diñeiro ou en especie. 

b) Os terreos e edificacións adquiridos, en virtude de calquera título e, en especial, mediante
expropiación, pola administración titular co fin da súa incorporación ao correspondente patrimonio
público do solo.

c) Os ingresos obtidos mediante o alleamento de terreos incluídos nos patrimonios públicos do
solo.

d)  O  equivalente  económico  da  cesión  relativa  ao  aproveitamento  correspondente  á
Administración. 

Artigo 134. Destino do patrimonio público do solo

1. Os bens do patrimonio público do solo constitúen un patrimonio diferenciado dos restantes
bens da administración titular e deberán ser destinados a algún dos seguintes fins:

a) Construción de vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública.

b)  Actuacións  públicas  de  interese  social  e  as  vinculadas  á  propia  planificación  e  xestión
urbanística,  en especial  ao  pagamento  en especie,  mediante  permuta,  dos terreos destinados  a
sistemas xerais e locais de dotacións públicas, ou a gastos de realoxamento e retorno e pagamento
de indemnizacións ou xustos prezos por actuacións urbanísticas.

c) Conservación e mellora do ambiente, do medio rural e do patrimonio cultural construído.

d)  Creación  de  solo  para  o  exercicio  de  actividades  empresariais  compatibles  co
desenvolvemento sustentable.

e) Conservación, xestión e ampliación do propio patrimonio público do solo.

f) Aqueloutras finalidades previstas na lexislación vixente. 

2. O alleamento ou a permuta dos bens do patrimonio público do solo realizarase por prezo non
inferior ao do seu aproveitamento urbanístico, na forma establecida na lexislación reguladora dos
patrimonios das administracións públicas e coas condicións que se detallen regulamentariamente.
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3. Os municipios poderán ceder gratuitamente os bens incluídos no patrimonio público do solo
observando a súa finalidade urbanística con destino a vivenda de promoción pública ou para usos de
interese social, nos supostos previstos na lexislación vixente e cumprindo os requisitos establecidos
nela.”

Conforme aos  artigos  transcritos,  o  inmoble  incluído  no  asento  45  do  Epígrafe  1º:  Bens
Inmobles do vixente inventario municipal, debe atoparse incluido no patrimonio municipal do solo xa
que se trata dun suposto recollido no artigo 133 a) LSG de necesaria inclusión neste patrimonio: “Os
terreos  e  edificacións  obtidos  en  virtude  das  cesións  correspondentes  á  participación  da
Administración no aproveitamento urbanístico e os adquiridos cos ingresos derivados da substitución
de tales cesións con pagamentos en diñeiro ou en especie”.

No  propio  acordo  no  que  se  declarou  a  innecesariedade  de  reparcelación  da  unidade  de
actuación da que provén esta cesión falábase da inclusión deste inmoble no patrimonio municipal do
solo.  Sen  embargo,  no  inventario  de  bens  consta  como  “en  demanial,  servizo  público,  sen
especificar”, polo que procede levar a cabo unha rectificación do inventario de bens.

SEGUNDO.-En canto á rectificación debe terse presente que o artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas: “Las Administraciones
Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”

TERCEIRO.-Dado que estae rectificación provén do interese  en promover unha  permuta entre o
inmoble do asento 45 do Epígrafe 1º de bens inmobles, de conformidade co artigo 132 LSG é preciso
a constitución formal do patrimonio municipal do solo.

CUARTO.-Sobor  da  rectificación  do  inventario  debe  facerse  especial  advertencia  de  que  esta
rectificación é puntual e que non reflicte o estado real do inventario, nin sequera do patrimonio
municipal do solo.
No documento elaborado pola empresa contratada pola Deputación da Coruña para a actualización
do inventario municipal datado en setembro de 2013 (inda que referenciado a decembro de 2011)
constan 6 inmobles como constitutivos do patrimonio municipal do solo, 2 dos cales xa se atopan no
inventario municipal actual sen dita consideración: o asento 30 (solar en avda. Naturais UE Nº 13 e
asento 33 (parcela UA Nº 13).

Por outra banda, habería que estudar o inicio dun expediente de reversión do inmoble do asento 35
(parcela no camino do Sartego UA13) cedida ao IGVS, que, de revertir, debe pasar a formar parte
deste patrimonio.

Por razón de acumulación de tarefas ao día da data resultou inviable para a suscribinte achegar un
documento máis completo de rectificación do inventario, á vista de que o traballo elaborado pola
Deputación require de novas actualizacións e de rectificacións xa detectadas polos servicios técnicos,
algunhas das cales precisan dun pequeno traballo de campo para a súa comprobación.

QUINTO.- É  competencia  plenaria  a  aprobación  do  inventario  formado,  da  súa  rectificación  e
comprobación como dispón o artigo 34 do RBEL, así como para a súa rectificación de erros conforme
ao citado artigo e o 109.2 da Lei 39/20155, debendo o acordo ser adoptado por maioría simple (art.
47.1 LBRL).

Dende o momento en que é o Pleno o órgano competente para aprobar o inventario formado e que
dentro deste debe incluirse o patrimonio municipal do solo como un patrimonio diferenciado dos
restantes bens municipais, entende a suscribinte que é o Pleno o órgano competente para adoptar o
acordo de constitución formal do dito patrimonio.

CONCLUSIÓN: Procede rectificar o erro advertido no asento 45 do Epígrafe 1º de Bens Inmobles do
inventario municipal de forma que onde di:

∗ “NOME DO BEN: CESIÓN UA-17”, debe dicir: “NOME DO BEN: CESIÓN UA-7”
∗ “NATUREZA DO DOMINIO: DEMANIAL, servizo público, sin especificar”, debe dicir: “NATU-

REZA DO DOMINIO: patrimonio municipal do solo”.
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Esta rectificación implica a necesaria constitución formal por parte do Pleno do patrimonio municipal
do solo.

Para allear ou permutar bens deste patrimonio será preciso a constitución formal deste conforme ao
informado.

Fene, 18 de outubro de 2016
A secretaria 
Estefanía Manteiga Lamas”

Á vista do que antece, e coa finalidade de tramitar o expediente de permuta promovido por Servando
Souto Montes, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.-Constituir o Patrimonio Municipal do Solo do Concello de Fene.

SEGUNDO.- Rectificar o erro advertido no asento 45 do Epígrafe 1º de Bens Inmobles do inventario
municipal de forma que onde di:

∗ “NOME DO BEN: CESIÓN UA-17”, debe dicir: “NOME DO BEN: CESIÓN UA-7”
∗ “NATUREZA DO DOMINIO: DEMANIAL, servizo público, sin especificar”, debe dicir: “NATU-

REZA DO DOMINIO: patrimonio municipal do solo”.

Fene, 18 de outubro de 2016
O concelleiro
Justo Martínez Ardá”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di que quizais
convén aclarar que este era un expediente que tratou de comezar o goberno anterior que se trataba
dunha permuta dunha parcela de aparcamento que está detrás da praza Verde por un entrechán de
algo máis de 200 m2 que hai na avenida Marqués de Figueroa e facilitar a construción da parcela. A
proposta é da concellaría de Urbanismo do 27.04.2015 presentada para a súa inclusión na orde do
día da Comisión de Urbanismo e Obras do 28.04.2015 sen que obtivese a maioría suficiente para a
súa inclusión. Agora vén o expediente coa mesma proposta, sen modificar nin un punto nin unha
coma. Naquel momento pretendíase paralizar a acción daquel goberno e agora esta proposta volve
aquí sen tocarlle. Anuncia que o seu grupo votará a favor.

A continuación intervén o alcalde que dille ao voceiro do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que a
diferenza é que agora ven este expediente con informes favorables. Esa é a única diferenza.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (4 do
grupo municipal do BNG, 6 do grupo municipal do PP e 1 do grupo Mixto municipal) e 5
abstencións (3 do grupo municipal Socialista e 2 do grupo municipal Somos Fene).

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

PRIMEIRO.- Constituír o Patrimonio Municipal do Solo do Concello de Fene.

SEGUNDO.- Rectificar o erro advertido no asento 45 do Epígrafe 1º de Bens Inmobles do
inventario municipal de forma que onde di:

∗ “NOME DO BEN: CESIÓN UA-17”, debe dicir: “NOME DO BEN: CESIÓN UA-7”

∗ “NATUREZA DO DOMINIO: DEMANIAL, servizo público, sin especificar”, debe dicir:
“NATUREZA DO DOMINIO: patrimonio municipal do solo”.

5. Aprobación, se procede,  da Proposta da alcaldía de adhesión ao Convenio marco de
colaboración en materia de xestión de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos

Consta  no  expediente  a  seguinte  Proposta  que  foi  ditaminada  favorablemente  na  Comisión
Informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio do 25.10.2016 por 4 votos a favor (2 do
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grupo municipal do BNG, 1 do grupo Mixto municipal e 1 do grupo municipal  Somos Fene) e 3
abstencións do grupo municipal do PP:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Co obxectivo de dotar aos puntos limpos de equipamento que mellore a xestión para a recollida e
clasificación de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos a Federación Galega de Municipios e
Provincias e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio asinaron:

1. 30.03.2016 o Convenio marco de colaboración entre a Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e
a  Federación  Galega  de  Municipios  e  Provincias  en  materia  de  xestión  de  residuos  de
aparatos eléctricos e electrónicos.

2. 06.09.2016  Addenda  para  a  modificación  do  Convenio  marco  de  colaboración  entre  a
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio e a Federación Galega de Municipios e Provincias en
materia de xestión de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos.

O Punto Limpo de Fene cumpre cos requisitos necesarios para poder adherirse a este convenio, que
considero  axeitado,  polo  que  logo  do  seu  exame  na  Comisión  Informativa  correspondente,
propóñolle ao Pleno que adopte o seguinte

ACORDO:
1.  Aprobar  e  adherirse  ao  Convenio  marco  de  colaboración  entre  a  Administración  Xeral  da
Comunidade Autónoma de Galicia,  a  través da Consellería de Medio  Ambiente  e Ordenación do
Territorio e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de xestión de residuos de
aparatos eléctricos e electrónicos do 30.03.2016 e modificado pola addenda do 06.09.2016 nos seus
termos.

2. Comunicarlle  este acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias  xunto  co  Anexo I:
documento de adhesión ao Convenio marco debidamente cumprimentado.

Fene, 13 de outubro de 2016
O alcalde
Juventino José Trigo Rey

** Esta proposta inclúe copia do Convenio e da addenda asinadas o 30.03.2016 e 06.09.2016.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal  do PP,  Gumersindo Pedro Galego Feal, que di  que
votarán  a  favor  pero  resulta  curioso  que  o  Punto  Limpo  de  Fene  que  cumpre  cos  requisitos
necesarios para poderse adherir a este convenio e que cando o seu goberno quixo abrir o Punto
Limpo a través da xestión da mancomunidade a oposición, daquela, non llo deixou abrir. Daquela
todo o que se fixo lle valeu ao Concello de Cabanas, Mugardos e Ares, gobernados polo PP, polo
PSOE e polo BNG, e aquí non lles valeu, así o Punto Limpo segue pechado. Agora hai un tempo que
din que vai xestionarse e dar cabida tamén a Neda e A Capela e nunha Xunta de Voceiros o alcalde
trouxo un regulamento de copia e pega. Dende aquela non se volveu saber absolutamente nada e
dille ao alcalde que xa leva ano e medio no goberno. 

A continuación intervén o alcalde que contesta ao voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo
Pedro  Galego Feal,  que é  curioso  que cando intentou sacar  adiante  o  Punto  Limpo e  pediu  os
informes oportunos, dixeron que os informes eran desfavorables e sinalaron que había que facer
cousas a maiores como un plan económico da explotación. 

Cando chegaron ao goberno, o que se fixo foi volver solicitar un informe á Deputación, informe que
como sabe chegou favorable a finais do 2015 ou principios do 2016, logo de que el e outro persoal
municipal  se entrevistasen co interventor xeral  da Deputación. Logo desa reunión autorizouse a
explotación do Punto Limpo. A cousa cambia, hai informes e autorizacións. Estráñalle que diga que
non  sabe  nada  deste  tema  porque  esta  semana  díxolle  na  Xunta  de  Voceiros  onde  estaba  o
regulamento que se pasou, porque antes de facer o informe económico antes hai que saber cal vai
ser  o  regulamento  que vai  rexer  o Punto  Limpo,  que materiais  se  van tratar,  se  se  van levar
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pneumáticos e demais. Hai un mes e medio ou dous pasoulles aquel borrador que se fixo aquí e que
como saben está nas mans dos Concellos de Ares, Cabanas, Mugardos e Neda que son os que se van
adherir a este convenio, pero o que vai xestionar o Punto Limpo vai ser Fene, porque lles resulta
moito máis cómodo á hora de poñelo en funcionamento. Estase neste trámite e supón que estes
días, logo de falar cos respectivos alcaldes, terán unha reunión para esclarecer ese corta e pega que
dixo, para que cada un dea a súa opinión porque hai índices correctores que afectan a determinados
Concellos e todo isto haino que tratar. Di que o seu goberno intenta facer isto co acordo de todos
para que cando chegue o momento de poñelo en funcionamento non haxa que modificar cousas ao
pouco tempo. Este convenio asínase normalmente anualmente e ante a previsión de que o Punto
Limpo entre en funcionamento antes dun ano, solicitan a súa adhesión coa única intención de poder
optar  as  axudas para actualizar  o  material  e  a  maquinaria  da instalación.  Unha  vez  se  teña o
regulamento e se esclareza que é o que se vai tratar no Punto Limpo haberá que facer o informe
económico financeiro para levalo adiante.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que lle pregunta ao alcalde se lle está fallando a memoria porque as cousas son totalmente
diferentes. Acaba de dicir que o Punto Limpo o vai xestionar o Concello de Fene, partindo de cero,
pero no momento do que falou el, a xestión partía da Mancomunidade de Municipios da Ría, que xa
tiña o prego, xa tiña os informes económicos e os acordos de adhesión de todos os Concellos. Por iso
lémbralle que cando veu o acordo de adhesión para adoptalo neste Concello, os Concellos de Ares,
Mugardos  e  Cabanas  xa  aprobaron  nos  seus  Plenos  a  súa  adhesión  e  lembra  que  o  informe
económico determinaba, e fala de memoria, que a Fene lle custaría uns 40.000 euros e aos demais
Concellos uns 25.000 euros. O Punto Limpo, daquela, onde levou un frenazo foi neste Concello, por
un informe dun técnico en contra, logo foise á Deputación a pedir outro informe e non como dixo que
foi el o que lle pediu á Deputación un informe para xestionar o Punto Limpo. Di que cambiouse o chip
e comezouse de cero e deséxalle un bo camiño e traxecto pero o ve moi complicado.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  alcalde  que  lle  di  ao  voceiro  do  grupo  municipal  do  PP,
Gumersindo Pedro Galego Feal, que quen foi á Deputación a pedir un informe para ver o que estaba
pasando foi el, xunto cos técnicos, hai meses. Matiza que aquel informe da Mancomunidade foi o que
a Deputación non vía claro.

Seguidamente intervén o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di
que non foi así. Había un informe técnico deste Concello negativo e por iso a maiores pediuse o
informe á asistencia a municipios da Deputación, para ver se se salvaba este impedimento e non se
salvou.

A continuación intervén o alcalde que di que non se salvou daquela, salvouse agora hai un ano e non
antes, porque algunha xestión non se fixo como se tiña que ter feito.

De seguido intervén o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di que
son xestións diferentes.

A continuación intervén o alcalde que lle lembra ao voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo
Pedro Galego Feal, que os outros Concellos aprobaron aquel famoso convenio antes que o Concello
de Fene, antes da modificación da lexislación e Fene o presentou dous meses despois de cambiar a
norma e por iso os informes foron desfavorables dos técnicos.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (4 do
grupo municipal do BNG, 6 do grupo municipal do PP e 1 do grupo Mixto municipal) e 5
abstencións (3 do grupo municipal Socialista e 2 do grupo municipal Somos Fene).

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1. Aprobar e adherirse ao Convenio marco de colaboración entre a Administración Xeral da
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  a  través  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  e
Ordenación do Territorio e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de
xestión de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos do 30.03.2016 e modificado pola
addenda do 06.09.2016 nos seus termos.
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2.  Comunicarlle  este  acordo  á  Federación  Galega de  Municipios  e  Provincias  xunto  co
Anexo I: documento de adhesión ao Convenio marco debidamente cumprimentado.

6.  Aprobación,  se procede,  da Proposta  de modificación da Ordenanza fiscal  núm.  27,
reguladora do imposto sobre bens inmobles

Consta  no  expediente  a  seguinte  Proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  na
Comisión Informativa de Dinamización Social do 28.10.2016 por unanimidade:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

En relación co expediente de modificación da Ordenanza fiscal número 27 reguladora do Imposto
sobre Bens Inmobles  preséntase pola alcaldía a seguinte proposta de acordo:

PRIMEIRO: Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal número 27 reguladora do
Imposto sobre Bens Inmobles  nos termos que se indican no anexo que se transcribe a continuación.

SEGUNDO:  De conformidade co recollido no artigo 17 do Texto Refundido da Lei reguladora das
Facendas Locales, o acordo de modificación da ordenanza fiscal exporase ó público por un período de
trinta  días  mediante  edicto insertado no boletín oficial  da provincia e  nun diario  dos de  maior
difusión da provincia por ser municipio de máis de 10.000 habitantes; para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen pertinentes. De non  presentarse
reclamacións contra o acordo de aprobación provisional da modificación, entenderase definitivamente
adoptado o acordo ata entón provisional.

ANEXO
Proponse a modificación do artigo 5º e da Disposición final que quedarían redactados do seguinte
xeito:

Artigo 5º. Bonificacións

1.- Terán dereito a unha modificación do 50 % na cuota íntegra do imposto, sempre que así se
solicite  polos  interesados  antes  do  inicio  das  obras,  os  inmobles  que  constitúan  o  obxecto  da
actividade das empresas de urbanización, construción, e promoción inmobiliaria tanto da obra nova
como da rehabilitación equiparable a ésta, e non figuren entre os bens do seu inmovilizado

O prazo de aplicación desta bonificacion comprenderá dende o período impositivo seguinte a aquél no
que se inicien as obras ata o posterior á súa terminación, sempre que durante ese tempo se realicen
obras de urbanización ou construcción efectiva e sen que, en ningún caso, poda exceder de tres
períodos impositivos

Para disfrutar da mencionada bonificación, os interesados deberán cumplir os seguintes requisitos:

a) Acreditación da data de inicio das obras de urbanización ou construción de que se trate, a cal se
fará  mediante  certificado  do  Técnico-Director  competente  das  mesmas,  visado  polo  Colexio
Profesional

b) Acreditación de que a empresa se dedica a actividade de urbanización, construción e promoción
inmobiliaria, a cal se fará mediante a presentación dos estatutos da sociedade

c) Acreditación de que o inmoble obxeto da bonificación é da súa propiedade e non forma parte do
inmovilizado, que se fará mediante copia da escritura publica ou alta catastral  e certificación do
Administrador da Sociedade, ou fotocopia do último balance presentado ante a AEAT, a efectos do
Imposto sobre Sociedades

d) Fotocopia da alta ou último recibo do imposto sobre Actividades Económicas

2.-Terán dereito a unha bonificación do 50% na cuota íntegra do Imposto, durante os tres períodos
impositivos seguintes ó de outorgamento da calificación definitiva, as vivendas de protección oficial e
as  que  resulten  equiparables  a  éstas  conforme  á  Normativa  da  Comunidade  Autonoma.  Dita
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bonificación  concederase  a  petición  do  interesado  que  poderá  efectuarse  en  calquera  momento
anterior ó remate dos tres períodos impositivos de duración da mesma e surtirá efectos no seu caso
dende o período impositivo seguinte a aquél no que se solicite.

3.- Terán dereito a  unha bonificación do 95 % da cuota integra,  e no seu caso, do recargo do
Imposto a que se refire o artigo 153 do RD Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o
Texto  Refundido  da  Lei  de  Facendas  Locais  os  bens  rústicos  das  cooperativas  agrarias  e  da
explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990 do 19 de decembro sobre
Rexime Fiscal das Cooperativas.

4.- Terán dereito a unha bonificación do 95% na cota íntegra do Imposto os inmobles nos que se
desenvolvan  actividades  económicas  que  sexan  declaradas  de  especial  interese  ou  utilidade
municipal  por  concurrir  circunstancias  sociais,  culturais  ou histórico-artísticas  que xustifiquen tal
declaración.

Para  poder  gozar  desta  bonificación  o  suxeto  pasivo  deberá  ser  necesariamente  o  titular  da
actividade  económica,  debendo  xustificar  este  extremo,  e  en  todo  caso,  achegar  a  seguinte
documentación:

a) Certificado de Facenda no que conste a situación censal do solicitante.

b)  Memoria  xustificativa  da  actividade  económica  que  desenvolva,  onde  quede  debidamente
xustificada  as  circunstancias  sociais,  culturais  ou  histórico-artísticas  con  acreditada  relevancia,
simgularidade e importancia para o municipio que permitan declarar a actividade como de especial
interés ou utilidade municipal.

Dacordo coas circunstancias que concurran na actividade, a área municipal, concellería, ou técnico
municipal correspondente, emitirán informe ó respecto con proposta de resolución. Ésta poderá ser
estimatoria ou desestimatoria, debendo estar debidamente motivada con referencia á documentación
achegada polo solicitante e na mesma deben concretarse as circunstancias sociales, culturais ou
histórico-artísticas  que  a xustifican  e  polo  tanto  a  declaración  de  especial  interese  ou utilidade
municipal da actividade económica que se desenvolva.

A declaración da actividade económica como de especial interese ou utilidade municipal por concurrir
na mesma circunstancias sociais, culturais ou histórico-artísticas corresponde ao Pleno por maioría
simple dos seus membros.

Esta bonificación terá carácter rogado, debendo solicitarse con  anterioridade ó devengo do imposto,,
xurdindo efectos a partir do período impositivo seguinte ao da resolución da súa solicitude, sen
carácter retroactivo.

A bonificación manterase para cada ano, sen necesidade de reiterar a solicitude, sempre que se
manteñan as condicións que motivaron  a súa aplicación. Se se modifican estas condicións de forma
que  resulte  improcedente  a  bonificación,  os  suxeitos  pasivos  virán  obrigados  a  comunicalo  ó
Concello, a efectos de proceder á liquidación do seu importe total.

5. As bonificacións recollidas neste artigo non son acumulables, nin aplicables simultáneamente, nin
sucesivamente entre si.

Disposición final

A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será
de  aplicación  a   partir  do  exercicio  2017,  permanecendo  en  vigor  ata  a  súa  modificación  ou
derrogación expresa.”

Fene, a 21 de outubro de 2016
O Alcalde”

Abre o debate o alcalde que di que é un acordo que xa se falou na Xunta de Voceiros e trátase unha
bonificación rogada do 95%.
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A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que hai moito “run run” nas redes sociais e pese a que el non participa nelas ensínanlle
cousas que saen por aí respecto deste tema e dalgún outro, e faille gracia porque se di que Fene
funciona e non é así, Fene non funciona. Isto haino que coller como o hai que coller, e o seu grupo
vai tirar cara adiante, aínda que o actual goberno non quería. Non obstante convén lembrar, porque
agora semella que todo isto sae da súa magnífica xestión, que segundo di a memoria da alcaldía o
17.04.2015  presentouse  a  solicitude  da  Entidade  Parroquial  de  Sillobre  para  modificar  esta
ordenanza. O seguinte Pleno que houbo foi o de maio, último Pleno antes das eleccións, e cando o
seu goberno, daquela, dixo de levar esta modificación ao Pleno todo o mundo dixo que non porque
era electoralista por parte do PP, pero o que fixo o seu goberno foi asumir o escrito e levalo ao Pleno
como moción, igual que se está facendo hoxe co escrito que presentou o señor Julio Santos. Daquela
non quedou máis remedio que votar a favor porque ninguén quería retratarse publicamente e aquel
foi  o  inicio  disto.  Dende maio de 2015 ata novembro de 2016 non se moveu nin un  só  dedo,
lémbralle ao alcalde que tamén é concelleiro de Facenda, algo que se veu na Xunta de Voceiros
cando o alcalde aínda non tiña claro a porcentaxe da bonificación ao que lle dixo que a bonificación
tiña que ser a máxima, porque hai  outras sociedades no Concello que desfrutan de instalacións
públicas das que o Concello se fai cargo da luz ou da auga e, por tanto, pensa que hai que bonificar
a estas entidades que cumpren cunha tarefa social a través do mantemento das súas edificacións. 
Prosegue a dicir que non pensen as sociedades, como algunha lle dixo a el, que o ano que vén non
van pagar o IBI, por unha razón, porque non se chega a tempo, porque unha vez aprobado neste
Pleno hai que facer unha publicación de 30 días, hai que instruír os expedientes e pregúntalle, vaise
instruír este expediente coa mesma celeridade que se instruíu o expediente do IBI?. Por iso advirte
que se isto vai ser así pensa que non vai chegar, pois é condición indispensable, para conceder a
subvención,  que  o  solicitante  desenvolva  unha  actividade  económica,  requisito  non  suxeito  a
apreciación discrecional do Pleno. Por iso hai que ter xa unha actividade económica para que se
poida xustificar, e, si, hai que valorar a labor social que fan esas sociedades coa presentación das
actas censais e das correspondentes memorias de actividade, instruílo, informalo, levalo á Comisión
e logo ao Pleno, todo isto logo dos 30 días da publicación. Por iso pregúntalle ao alcalde, vai dar
tempo?.

Contéstalle o alcalde que si vai dar tempo.

A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, pregúntalle ao
alcalde se sabe cal é a data de devengo?.

Contéstalle o alcalde que si lle vai dar tempo a ter todo antes do 31.12.2016.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  Socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo, que anuncia que o seu grupo vai votar a favor desta proposta que supón unha parte do
compromiso electoral  do seu programa a favor das sociedades que fan,  dende hai  décadas,  un
traballo impresionante de dinamización social, especialmente cando nestes momentos moitas delas
atravesan unha situación delicada de participación, incluso de precariedade de recursos económicos
ou materiais, para que así poidan ter o apoio que merecen da institución municipal, unha medida
que non se pode quedar só nesta anécdota do IBI, senón que se ten que completar. Por iso os
socialistas, se non o impulsa o goberno, realizarán propostas neste sentido para completar un abano
amplo de tratamento fiscal específico para as sociedades municipais que lles permitan desenvolver o
seu traballo.
 En canto aos momentos, logo do escoitado, di que hai alegrías para poucas cousas, porque pensa
que  no  mes  de  abril  e  maio  do  ano  pasado  este  debate  produciuse  con  tintes  claramente
electoralistas e segundo a importancia desta cuestión, se se quixera tratar con máis seriedade, o
debate  teríase  que producir  antes  ou  despois.  Por  outro  lado,  dende  xullo  que se  constituíu  o
primeiro goberno desta lexislatura e no que todos os grupos políticos tiñan este compromiso nos
seus  programas  electorais,  pódense  comezar  a  contar  os  meses,  así  en  outubro  ou  novembro
algunha sociedade pediu que isto se desenvolvese, e lembra que o compromiso era intentar facer o
imposible para meter isto no ano 2015 para que estivese aprobado e tivese efectos no 2016, aínda
que se lles dixo aos diferentes membros das entidades que era un prazo cortísimo e que o seu
desenvolvemento e efectividade sería no 2016. A desgraza é que chégase aquí  dezaseis meses
despois sen que se fixese nada, retomouse hai unhas semanas e agora veñen as presas cando este
traballo debía estar feito moito antes e iso non é Fene funciona, é un Fene funciona con moito
retraso,  dille  ao  alcalde,  funciona  con  moito  retraso  na  súa  concellaría  e  na  súa  exclusiva
responsabilidade. Espera que chegue a tempo e por iso o seu partido non o vai retrasar nin un
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minuto e votarán a favor, pero tamén lle di  ao alcalde que os tempos son xustísimos e que se
require de absoluta dilixencia para que este tema se cumpra en tempo e prazo. Se non se fai así o
único responsable será o alcalde, non porque agora teña dous meses para facelo senón porque tivo
dezaseis e ata hai unhas semanas non fixo nada, por iso dille que a única responsabilidade se isto
falla é súa, e espera que cumpra para que lle vaia ben as sociedades e veciños e veciñas de Fene.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que anuncia que o seu grupo votará a favor e tamén quere deixar constancia de que, con
independencia dos fins electoralistas, esta é unha demanda- reacción, unha demanda das sociedades
e se reacciona ante esta. O seu grupo emprazará a este Pleno en posteriores actuacións para que se
adopten políticas de medidas fiscais para a protección das accións sociais e para o fomento do
emprego. Estas son cousas que bota de menos nestas ordenanzas fiscais.

A continuación  fai  uso  da palabra a  voceira  do  grupo  mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que anuncia o seu voto favorable e lamenta que a redución non poida ser do cen por
cento,  que é  o que debería  ser  para estas  entidades sen ánimo de lucro  que traballan para a
veciñanza. Respecto dos prazos entende que a documentación que deben presentar as sociedades é
a que acostuman a presentar cando achegan ao Concello o seu plan de traballo e demais.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal,
que  di  que  a  documentación  non  é  a  mesma,  non  é  a  memoria  que  presentan  as  entidades
deportivas ou culturais que presentan para obter unha subvención municipal. Roga que isto non dea
lugar a equívocos. 

Seguidamente  fai  uso  da  palabra  o  alcalde  que  lle  di  ao  voceiro  do  grupo  municipal  do  PP,
Gumersindo Pedro Galego Feal, que lle chama  a atención o que dixo de que o convocou a unha
Xunta de Voceiros dicíndolle que isto era urxente, dixo por un lado que a Xunta non era urxente pero
por outro dixo que non ía dar tempo, por iso rógalle que se aclare. O que se levou a aquela Xunta de
Voceiros e achegóuselle a todos os grupos foi unha proposta e unha memoria da alcaldía, e pediulle
a todos os grupos que as mirasen e, en función de que se modificase algo ou non, pasaríase para
que o informase intervención para evitar facer varios informes, pois non ten ningún sentido que se
faga unha memoria e se informe se non ten o visto e prace de todos os grupos. O normal é que se
lle presenten aos técnicos o que se quere, porque non van facer informar aos técnicos todas as
veces que se lles ocorra algo e o normal, por un método sinxelo de traballo, é elaborar primeiro a
memoria, estudar as modificacións que se lle queiran facer e logo pasalo a informe, que dirá se o
que se  quere  facer  vale  ou non,  senón o traballo  farase  dúas ou tres  veces o que provocará,
loxicamente, unha demora. 
Di que cando se reuniu o ano pasado coas sociedades sempre lles comentou que entraría en vigor en
2017, pois no 2016 sería moi difícil  presentalo. Por outro lado alégrase que hoxe teña novas da
xente que dixo que a partir de agora ían facer propostas, logo de que en quince meses no goberno
non fixeran ningunha, e dilles que as vai acoller coa mellor das ganas.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que lle parece moi ben que cada un use o método de traballo que queira, pero non facía
falla convocar unha Xunta de Voceiros urxente para traer só a Proposta da alcaldía, porque se lles
podería ter achegado sen ningunha reunión cunha explicación disto, porque a el interésalle máis o
informe da intervención que a memoria da alcaldía.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade dos concelleiros presentes.

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

PRIMEIRO: Aprobar  provisionalmente  a  modificación  da  Ordenanza  fiscal  número  27
reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles  nos termos que se indican no anexo que se
transcribe a continuación.

SEGUNDO: De conformidade co recollido no artigo 17 do Texto Refundido da Lei reguladora
das Facendas Locais, o acordo de modificación da ordenanza fiscal exporase ó público por
un período de trinta días mediante edicto inserido no boletín oficial da provincia e  nun
diario dos de maior difusión da provincia por ser municipio de máis de 10.000 habitantes;
para que os interesados podan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
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estimen pertinentes. De non  presentarse reclamacións contra  o acordo de aprobación
provisional  da  modificación,  entenderase  definitivamente adoptado  o acordo  ata entón
provisional.

ANEXO

Proponse a modificación do artigo 5º e da Disposición final que quedarían redactados do
seguinte xeito:

Artigo 5º. Bonificacións

1.- Terán dereito a unha modificación do 50 % na cota íntegra do imposto, sempre que así
se  solicite  polos  interesados  antes  do  inicio  das  obras,  os  inmobles  que  constitúan  o
obxecto  da  actividade  das  empresas  de  urbanización,  construción,  e  promoción
inmobiliaria tanto da obra nova como da rehabilitación equiparable a esta, e non figuren
entre os bens do seu inmobilizado

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período impositivo seguinte
a aquel no que se inicien as obras ata o posterior á súa terminación, sempre que durante
ese tempo se realicen obras de urbanización ou construción efectiva e sen que, en ningún
caso, poda exceder de tres períodos impositivos

Para desfrutar da mencionada bonificación, os interesados deberán cumprir os seguintes
requisitos:

a) Acreditación da data de inicio das obras de urbanización ou construción de que se trate,
a cal  se fará mediante certificado do Técnico-Director competente das mesmas, visado
polo Colexio Profesional

b) Acreditación de que a empresa se dedica a actividade de urbanización, construción e
promoción inmobiliaria, a cal se fará mediante a presentación dos estatutos da sociedade

c) Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación é da súa propiedade e non forma
parte do inmobilizado, que se fará mediante copia da escritura publica ou alta catastral e
certificación do Administrador da Sociedade, ou fotocopia do último balance presentado
ante a AEAT, a efectos do Imposto sobre Sociedades

d) Fotocopia da alta ou último recibo do imposto sobre Actividades Económicas

2.-Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do Imposto, durante os tres
períodos impositivos seguintes ó de outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas
de protección oficial  e  as  que resulten equiparables  a estas  conforme á Normativa da
Comunidade Autónoma. Dita bonificación concederase a petición do interesado que poderá
efectuarse  en  calquera  momento  anterior  ó  remate  dos  tres  períodos  impositivos  de
duración da mesma e xurdirá efectos no seu caso dende o período impositivo seguinte a
aquel no que se solicite.

3.- Terán dereito a unha bonificación do 95 % da cota integra, e no seu caso, do recargo
do Imposto a que se refire o artigo 153 do RD Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais os bens rústicos das cooperativas
agrarias e da explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990 do
19 de decembro sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.

4.- Terán dereito a unha bonificación do 95% na cota íntegra do Imposto os inmobles nos
que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou
utilidade municipal  por concorrer circunstancias sociais, culturais ou histórico-artísticas
que xustifiquen tal declaración.

Para poder gozar desta bonificación o suxeito pasivo deberá ser necesariamente o titular
da actividade  económica,  debendo  xustificar  este  extremo,  e  en todo  caso,  achegar  a
seguinte documentación:
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a) Certificado de Facenda no que conste a situación censual do solicitante.

b)  Memoria  xustificativa  da  actividade  económica  que  desenvolva,  onde  quede
debidamente  xustificada  as  circunstancias  sociais,  culturais  ou  histórico-artísticas  con
acreditada relevancia, singularidade e importancia para o municipio que permitan declarar
a actividade como de especial interés ou utilidade municipal.

De acordo coas circunstancias que concorran na actividade, a área municipal, concellería,
ou  técnico  municipal  correspondente,  emitirán  informe  ó  respecto  con  proposta  de
resolución.  Esta poderá  ser estimatoria  ou desestimatoria,  debendo estar debidamente
motivada con referencia á documentación achegada polo solicitante e na mesma deben
concretarse as circunstancias sociais, culturais ou histórico-artísticas que a xustifican e
polo  tanto  a  declaración  de  especial  interese  ou  utilidade  municipal  da  actividade
económica que se desenvolva.

A declaración da actividade económica como de especial interese ou utilidade municipal
por  concorrer  na  mesma  circunstancias  sociais,  culturais  ou  histórico-artísticas
corresponde ao Pleno por maioría simple dos seus membros.

Esta  bonificación  terá  carácter  rogado,  debendo  solicitarse  con   anterioridade  á
devindicación do imposto, xurdindo efectos a partir do período impositivo seguinte ao da
resolución da súa solicitude, sen carácter retroactivo.

A bonificación manterase para cada ano, sen necesidade de reiterar a solicitude, sempre
que se manteñan as condicións que motivaron  a súa aplicación. Se se modifican estas
condicións de forma que resulte improcedente a bonificación, os suxeitos pasivos virán
obrigados a comunicalo ó Concello, a efectos de proceder á liquidación do seu importe
total.

5.  As  bonificacións  recollidas  neste  artigo  non  son  acumulables,  nin  aplicables
simultaneamente, nin sucesivamente entre si.

Disposición final

A presente Ordenanza entrará  en vigor  o  día  da  súa publicación no Boletín  Oficial  da
Provincia, e será de aplicación a  partir do exercicio 2017, permanecendo en vigor ata a
súa modificación ou derrogación expresa.

7. Aprobación, se procede, da Proposta de aprobación do plan económico financeiro do
Concello de Fene para o período 2016/2017

Consta  no  expediente  a  seguinte  Proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  na
Comisión  Informativa  de  Dinamización  Social  do  28.10.2016  por  3  votos  a  favor  (2  do  grupo
municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal) e 5 abstencións (3 do grupo municipal do PP, 1 do
grupo municipal Socialista e 1 do grupo municipal Somos Fene):

“PROPOSTA  DE ALCALDÍA

A liquidación do orzamento do exercicio 2015 apróbase mediante resolución de alcaldía de data 27
de  abril  de  2016  (Resolución  de  alcaldía  424/2016).  No  informe de  intervención  emitido  como
consecuencia  da  aprobación  da liquidación  constátase  un incumprimento  da regra de gasto  por
importe de 550.651,31 euros o que obriga de conformidade co recollido na Lei Orgánica 2/2012 de
estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira (LOEPSF) á elaboración e aprobación dun plan
económico financeiro que lle permita ao concello recuperar a situación de cumprimento da regra de
gasto con ocasión da liquidación do orzamento do exercicio 2017.

A estos efectos, e atendendo ao requirmento achegado pola Dirección Xeral de Política Finaceira e do
Tesouro da Consellería de Facenda elabora un plan económico financeiro que se acompaña como
anexo á presente proposta, considerando como así informa a intervención municipal que dito plan
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cumpre as esixencias recollidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria
e  Sostenibilidade  Financeira,  así  como tamén  o  disposto  no  Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de
novembro, na parte que é de aplicación ás entidades locais.

De conformidade co exposto, esta alcaldía PROPÓN ao Pleno a adopción do seguinte acordo

PRIMEIRO.-  Aprobar o Plan económico financeiro do Concello de Fene nos termos que constan no
documento anexo que se considera parte integrante do presente acordo.

SEGUNDO.-  Dar traslado do presente acordo á Intervención municipal e ao órgano competente da
Comunidade  Autonóma que  exerza  a  tutela  financeira  (  Dirección  Xeral  de  Política  financeira  e
Tesouro da Xunta de Galicia); así como a Comisión Nacional da Administración Local.

TERCEIRO.- Levar a cabo a publicación deste plan seguindo as mesmas normas que as que resultan
de aplicación para os Orzamentos das entidades locais, mediante un anuncio no BOP, publicación
ésta que será só a efectos informativos.

Fene, 26 de outubro de 2016.
O alcalde
Juventino Trigo Rey

ANEXO: PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO DO CONCELLO DE FENE PARA O PERÍODO 2016/2017

I.- INTRODUCCIÓN

O artigo 3 da Lei Orgánica 2/2012 regula, con carácter xeral, o principio de estabilidade orzamentaria
e sostenibilidade financeira (LOEPSF), e ven a establecer que “a elaboración, aprobación e execución
dos Orzamentos que afecten aos gastos ou ingresos dos distintos suxeitos comprendidos no ámbito
de aplicación desta Lei realizarase nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa
europea”. E defínese a estabilidade orzamentaria das Administracións Públicas como a situación de
equilibrio ou superávit estructural.

O artigo 11 desta norma, ven a instrumentar tal principio de estabilidade orzamentaria ao fixar que
tanto a elaboración, como a aprobación e a execución dos Orzamentos e demáis actuacións que
afecten aos gastos ou ingresos das Administracións Públicas someteranse ao principio de estabilidade
orzamentaria. E o artigo 12 adicado á regra de gasto, fixa cómo a variación do gasto computable das
Corporacións Locais non poderá superar a taxa de referencia do crecemento do PIB de medio prazo
da economía española.

Non obstante, cando exista un desequilibrio estructural nas contas públicas ou unha débeda pública
superior ao obxectivo establecido, o crecemento do gasto público computable axustarase á senda
establecida nos repectivos plans económico-financeiros e de reequilibrio previstos nos artigos 21 e 22
da LOEPSF.

Así, o artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, modificado pola Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro,
de control da débeda comercial no sector público, indica que en caso de incumprimento do obxectivo
de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou da regra de gasto, a Administración
incumplidora formulará un plan económico-financeiro que permita no ano en curso e no seguinte o
cumprimento dos obxectivos ou da regra de gasto, co contido e alcance previstos neste artigo. 

A situación  económica actual ven marcada por  un entorno de contracción da actividae e  problemas
na sostenibilidade das finanzas públicas. Neste contexto, a estabilidade presupostaria  pasou de ser
un obxetivo da política económica a  articularse en termos de obriga legal e constitucional.

Así  as  cousas,  e  con  motivo  da  elaboración  e  aprobación  da  liquidación  do  exercicio  2015  a
intervención municipal levou a cabo a emisión dos informes correspondentes ao cumprimento do
obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite de débeda. E de tales informes
conclúese o seguinte:

- O concello de Fene cumpre co límite da débeda.
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- O concello de Fene cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, e de feito presenta un su-
perávit por importe de 214.723,77€.

- O concello de Fene incumpre o límite da regra de gasto nun importe de 550.651,31€. 

En consecuencia, e ante tal incumprimento, a aplicación da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Or-
zamentaria e Sostenibilidade Financeira fai necesario a elaboración dun plan económico financeiro
que lle permita ao concello recuperar a situación de cumprimento da regra de gasto, como máximo,
a 31 de decembro de 2017; é dicir, con ocasión da liquidación do exercicio 2017.

II.- PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO

Segundo  o  previsto  no  artigo  23  da  LOEPSF  os  plans  económico  financeiros  elaborados  polas
Corporacións Locais deberán ser aprobados polo Pleno municipal, tendo en conta a aplicación do
seguinte calendario:

1º O plan ten que ser presentado ante o Pleno municipal no prazo máximo dun mes dende que se
constate o incumprimento. 
Neste caso, a resolución da alcaldía na que se aproba a liquidación do orzamento do exercicio 2015
no que se constata o incumprimento da regra de gasto ten data de 27 de abril de 2016 (Resolución
de alcaldía 424/2016), a data máxima para presentar o plan ao Pleno municipal, en principio, sería o
27 de maio de 2016.

2º O plan deberá ser aprobado polo Pleno municipal no prazo máximo de dous meses dende a súa
presentación. 

3º  A  posta  en  marcha  do  plan  non  poderá  exceder  de  tres  meses  dende  a  constatación  do
incumprimento.

4º O plan deberá ser remitido á Comunidade Autónoma (no caso deste concello á Dirección Xeral de
Política Financeira e Tesouro), así  como á Comisión Nacional  de Administración Local para o seu
coñecemento.

5º  Este plan será obxecto da mesma publicidade que a establecida polas leis para os orzamentos da
entidade.

III.- CONTIDO DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO

Segundo o artigo 21 da LOEPSF, o plan económico financeiro conterá, como mínimo, a seguinte
información:

a) As causas do incumprimento do obxectivo de establecido ou, no seu caso, do incumprimento
da regra de gasto.

b) As previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se producen cam-
bios nas políticas fiscais e de gastos.

c) A descripción, cuantificación e o calendario de aplicación das medidas incluidas no plan, sina-
lando as partidas orzamentarias ou rexistros extraorzamentarios nos que se contabilizarán.

d) As previsións das variables económicas e orzamentarias das que parte o plan, así como os
supostos sobre os que se basan estas previsións, en consonancia co contemplado no informe
ao que se fai referencia no apartado 5 do artigo 15

e) Unha análise de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos.

Ademáis  do  contido  antes  indicado,  a  Lei  27/2013,  de  27  de  decembro,  de  racionalización  e
sostenibilidade da Administración Local incluiu un novo artigo 116.bis na Lei de Bases de Réximen
Local que no seu apartado segundo ven a establecer o contido adicional que o plan debe presentar,
debendo incluir polo menos algunha das seguintes medidas:

a) Supresión das competencias que exerza a Entidade Local que sexan distintas das propias e
das exercidas por delegación.

b) Xestión integrada ou coordinada dos servizos obrigatorios que presta a Entidade Local para
reducir costes.
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c) Incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta a Entidade Local
para reducir os seus costes.

d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior ao municipio que, no exercicio orzamen-

tario inmediato anterior, incumpran co obxectivo de estabilidade orzamentaria ou co obxecti-
vo de débeda pública ou que o período medio de pago a proveedores supere en máis de trin-
ta días o prazo máximo previsto na normativa de morosidade.

f) Unha proposta de fusión cun municipio limítrofe da mesma provincia.

1) HORIZONTE TEMPORAL DO PLAN:

O obxectivo deste plan económico financeiro é lograr o cumprimento do obxectivo de estabilidade or-
zamentaria e de regra de gasto para os exercicios 2016-2017, de acordo co art. 21.1 LOEPSF cando
establece literalmente que “en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del
objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan
económico financiero que permita en el año en curso y el siguinte el cumplimiento de los objetivos de
regla de gasto [...]”.

En consecuencia, este Concello, e así queda reflectido neste plan, deberá volver á situación de cum-
primento da regra de gasto con data máxima o 31 de decembro de 2017, é dicir, con ocasión da li-
quidación do exercicio 2017. Este é, pois, o horizonte temporal deste plan.

2) ÁMBITO SUBXECTIVO DO PLAN:

A. Axentes que constitúen a administración local, segundo sinala o art. 2.1 LOEPSF (“Corporacións
Locais” en contabilidade Nacional):

Entidade local: Concello de Fene.
Organismos autónomos: Ningún.
Entes públicos dependentes que presten servizos ou produzan bens que non se financien maioritaria-
mente ingresos comerciais: Ningún.

B. Resto de unidades, sociedades e entes dependentes das entidades locais en virtude do art. 2.2
LOEPSF, entendendo o concepto ingreso comercial en termos do Sistema Europeo de Contas Na-
cionais e Rexionais (SEC 95).

Sociedade mercantil: Ningunha.

IV.- DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCEIRO DA SITUACIÓN ACTUAL

Para levar a cabo o estudo da estructura económica do concello analízanse os datos derivados da li-
quidación dos derradeiros tres exercicios liquidados, a través dos que se poñen de manifesto a situa-
ción orzamentaria e económica financeira actual do Concello (inclúense os datos extraídos do expe-
diente correspondente á liquidación do exercicio 2015 así como dos datos que figuran na plataforma
virtual dependente do Ministerio de facenda e administracións públicas).

2013 2014 2015

Resultado  orzamentario
axustado

1.168.129,86 -93.840,03 1.309.371,08

Remanente  de
tesourería  para  gastos
xerais

1.460.536,11 1.250.157,47 1.188.118,38

Estabilidade
orzamentaria

2.063.480,43 592.867,69 214.723,77

Débeda viva 1.603.295,68 1.167.100,19 1.044.175,74

1) GRADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

Créditos
definitivos

Créditos
definivos

Créditos
definitivos

Obrigas
recoñecida

Obrigas
recoñecid

Obrigas
recoñecid

Grad
o  de

Grado
de

Grado de
execució
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2013 2014 2015 s 2013 as 2014 as 2015 execu
ción
13

execu
ción
14

n 15

Operación
s
correntes

8823225,
53

10298608,
59

10570044,
86

8356998,9
1

9726958,
41

9594756,
27

95,00
%

94,00
%

90,00%

Operación
s  de
capital

2430167,
93

2053767,4
2

2152255,9
9

1806701,1
3

1130476,
57

1861221,
59

74,00
%

55,00
%

86,00%

2) GRADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

Previsións
definitivas
2013

Previsións
definitivas
2014

Previsións
definitivas
2015

Dereitos
recoñecido
s 2013

Dereitos
recoñecido
s 2014

Dereitos
recoñecido
s 2015

Grad
o  de
exec
ución
2013

Grad
o  de
exec
ución
2014

Grado
de
execu
ciçón
2015

Operacións
correntes

10008943,
26

10953355.
16

10706294.0
3

10166991,
61

10134774,
95

10844605,
80

101,
58%

92,0
0%

101,0
0%

Operacións
de capital

2072152,5
1

1434466.6
7

2016006.82 1357910,8
0

520469,95 632445,72 66,5
7%

36,0
0%

31,00
%

V.- XUSTIFICACIÓN DO INCUMPRIMENTO

Tal e como se pon de manifesto na introducción, proponse ao Pleno desta Corporación a aprobación
do presente plan económico financeiro, de formulación obrigada, xa que o resultado da evaluación do
cumprimento da regra de gasto efectuado pola intervención municipal en relación ao expediente da
liquidación do exercicio 2015, foi o incumprimento do límite da regra de gasto para o exercicio 2015.

Agora ben, este incumprimento ten un carácter conxuntural  e non estructural; motivado, dunha
banda,  pola  necesidade  de  ter  que  incorporar  no  exercicio  2015  remanentes  de  incorporación
obrigatoria por tratarse de remanentes afectados e cuxo detalle de execución consta no informe da
liquidación do orzamento do exercicio 2015 e que foi o seguinte:

EXPEDIENTE INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO Nº 1/2015

Proxecto
Cod.
Prox

E. GASTOS E. Ingresos

OR NETAS/2015 (€)Aplicac.
orzam.
2015

Importe
(€)

Tipo  de
financiame
nto

Concepto Importe

Adm. Xeral
Serv.  Soc.
Seguridade
social
RISGA

C11
211/1600
0 11453,67 RTGFA 87010 11453,67

9331,86
Fomento
emprego.
Laboral
temporal
RISGA

C11
241/1310
0

21297,69 RTGFA 87010 21297,69

23698,55
Obras
aglomerad
o  camiño
Campanari
o

C14
453/6190
0 39762.98

RTGFA 87010 7952.60
7952,6

COIC 76100 31810.38
31009,6

Obras
camiño  de
Ladeiro  e
outros

C8
453/6190
0 73482,44

COIC 76100 58785.95 58746,03

RTGFA 87010 14696.49
14696,49
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Obras  plan
mellora
camiños
municipais
2014-2015

C18
453/6190
0

72620
COIC 75080 38365.15

37820,15

RTGFA 87010 34254.85 34254,85
Obras
aglomerado
camiño
Almieiras

C7

453/61900

80705.36

COIC 76100 69403,66 67803,2

RTGFA 87010 11301,7 11301,7

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTGFA 101.236,05

EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMAMENTES DE CRÉDITO  Nº 2/2015

Proxecto Cod. Prox

 E. Ingresos  
Aplicac.
orzam.
2015

Importe
(€)

Tipo  de
financiame
nto

Concepto Importe
OR
NETAS2015
(€)

Adquisición
terreos
Magalofes

1E 161/60000 45000.00 RTGFA 87010 45000.00
0

Adquisición
terreos
EDAR

P1 161/76200 29778.24 RTGFA 87010 29778.24
29778,24

Convenio
consorcio
escola
infantil

AB 231/76700 150733.01 RTGFA 87010 150733.01

146232,5
POS
2014:avd.
Marqués
Figueroa

C2 453/61900 531.31 RTGFA 87010 531.31

531,31

TOTAL OBRIGAS FINANCIADAS CON RTGFA
176542,05 

Por outra banda,  dito incumprimento  tamén ven motivado pola utilización no  exercicio  2015 do
remanente  líquido  para  gastos  xerais  para  financiar  incorporación  de  remanentes  de  carácter
voluntario, créditos extraordinarios e suplementos de crédito. Segundo se informou pola intervención
municipal  no informe  da liquidación do orzamento de 2015, o importe das obrigas financiadas no
exercicio 2015 con remanente líquido para gastos xerais ascendeu a 551.295,03 €.

En consecuencia, se descontamos estas obrigas financiadas no 2015 con remanente líquido para
gastos xerais e afectado (829.073,13 €), a liquidación  cumpriría co obxetivo da regra de gasto, pois
o incumprimento da regra de gasto cifrouse en 550.651,31 euros.

Deste xeito, considérase debidamente acreditado que a causa de incumprimento do obxectivo da
regra de gasto (dado que a estabilidade orzamentaria sí que se está a cumprir) é o financiamento de
gastos mediante Remanente de Tesourería (xeral e afectado).

Segundo a modificación introducida pola  Lei  Orgánica  9/2013,  de  20 de decembro,  en caso  de
incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou da
regra de gasto, a Administración incumpridora formulará un plan económico financeiro que permita
no ano en curso e no seguinte o cumprimento. En consecuencia, este concello, e así queda reflexado
no presente plan, deberá volver á situación de equilibrio con data máxima o 31 de decembro de
2017, é dicir, con ocasión da liquidación do exercicio 2017. Este é, pois, o horizonte temporal deste
plan.

VI.- PREVISIÓNS TENDENCIAIS DE INGRESOS E GASTOS
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Dada a situación económica actual, formúlanse as seguintes previsións tendenciais de ingresos e
gastos por capítulos para os anos 2016 e 2017, que son os anos de vixencia do presente plan,
tomando como referencia os datos consignados na remisión dos plans orzamentarios a medio prazo
2016/2018  e  2017/2019,  realizando  unha  serie  de  correccións  tendo  en  conta  a  previsión  de
liquidación do orzamento do 2016 elaborada con ocasión dos informes trimestrais así outros datos
dos que dispoñen a data de hoxe:

- EVOLUCIÓN PREVISTA PARA OS INGRESOS (estimación de dereitos recoñecidos a 31/12): 

INGRESOS CORRENTES Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 1: Impostos directos 4.267.526,91 4.329.461,42

Capítulo 2: Impostos indirectos 73.800 73.800

Capítulo 3: Taxas, Prezos públicos e outros ingresos 2.255.836,50 2.691.885

Capítulo 4: Transferencias correntes 3.648.008,32 3.315.466

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniais 49.360,29 49.360,29

Total de Ingresos correntes 10.294.532,02 10.459.972,71

INGRESOS DE CAPITAL Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 6. Enaxenación de investimentos 0,00 0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital 1.100.808,26 250.000

Total de Ingresos de Capital 1.100.808,26 250.000

INGRESOS FINANCIEROS Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 8. Ingresos por activos financeiros 25.000 25.000

Capítulo 9. Ingresos por pasivos financeiros 210.592,76 0,00

Total de Ingresos Financeiros 235.592,76 25.000

- EVOLUCIÓN PREVISTA PARA OS GASTOS (estimación de obrigas recoñecidas a 31/12):

GASTOS CORRENTES Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 1: Gastos de persoal 4.263.452,93 4.232.000

Capítulo 2: Gastos correntes en bens e servizos 4.900.956,58 4.900.000

Capítulo 3: Gastos financeiros 28.700 17.216,45

Capítulo 4: Transferencias correntes 429.495,95 429.714,81

Total de Gastos Correntes 9.622.605,46 9.578.931,26

GASTOS DE CAPITAL
Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 6. Investimentos reais 1.534.770,32 600.000

Capítulo 7. Transferencias de capital 0,00 0,00

Total de Gastos Capital 1.534.770,32 600.000

GASTOS FINANCEIROS Ano 2016 Ano 2017

Capítulo. 8. Activos financeiros 25.000 25.000

Capítulo 9. Pasivos financeiros 242.554,33 125.158,89

Total de Gastos Financeiros 267.554,33 150.158,89
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VII.- PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DAS MAGNITUDES ECONÓMICAS E ORZAMENTARIAS

Tendo  en  conta  as  previsións  tendenciais  de  ingresos  e  gastos  expostas,  prevese  a  seguinte
evolución das principais magnitudes económicas:

A) LÍMITE DE DÉBEDA

2016 2017

Ingresos correntes 10.294.532,02 10.459.972,71

Débeda viva a 31/12 1.079.059,38 953.900,49
Porcentaxe débeda viva sobre ingresos
correntes 10,48 % 9,12 %

Tómanse os datos que constan no derradeiro informe de execución trimestral remitido ao Ministerio.
Á vista dos datos exposto, verificase o cumprimento do límite de débeda

B) CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIACIÓN

CONCEPTO Ano 2016 Ano 2017

Suma capítulos 1 a 7 ingresos (A)
11.395.340,2
8 10.709.972,71

Suma capítulos 1 a 7 gastos (B) 11.157.375,7
8

10.178.931,26

Diferenza (A-B) 237.964,50 531.041,45

Axustes - 40.719,50 - 40.719,50

Capacidade/necesidade de financiamento 197.245 490.321,95

Por prudencia e tendo en conta que os datos consignados son una mera previsión adóptase o criterio
de manter nos exercicios 2016 e 2017 como axuste o mesmo importe que figura como axuste na
liquidación do orzamento do exercicio 2015, derradeira liquidación aprobada.
 
Tendo en conta o exposto, cumpriríase coa estabilidade orzamentaria.

C) ANÁLISE DA REGRA DE GASTO

2016 2017
Gasto computable liquidación ano n-1 9.427.765,28 9.449.321,66
Taxa  referencia-límite  regra  de  gasto
ano n

9.597.465,05 9.657.206,46

Gasto computable liquidación ano n 9.449.321,39 9.442.504,21
Resultado 148.143,66 214.702,25

Tendo en conta que os datos consignados son una mera previsión adóptase o criterio de manter nos
exercicios 2016 e  2017 como axustes  SEC aos efectos de  determinar  o total  de  empregos non
financeiros os que se efectuaron na liquidación do orzamento do exercicio 2015. Así mesmo, faise
unha previsión do importe do gasto financiado con fondos finalistas cada exercicio en función das
previsións de obrigas recoñecidas e dereitos recoñecidas netas dos execicios 2016 e 2017. Tómanse
as  taxas  de  referencia  do  crecemento  do  produto  interior  bruto  de  medio  prazo  da  economía
española para os anos 2016 (1,8 %) e 2017 (2,2 %) aprobadas por acordo do Consello de Ministros.

VIII.- MEDIDAS CONCRETAS QUE SE PROPOÑEN PARA O PERÍODO 2016/2017 PARA CORRIXIR A
SITUACIÓN

No que se refire ao incumprimento da regra de gasto como consecuencia da aprobación, durante o
exercicio ao que se refire o incumprimento, de modificacións orzamentarias financiadas con cargo ao
remanente líquido de tesourería, a opinión manifestada pola Intervención Xeral do Estado, a consulta
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efectuada polo  Colexio  de  Secretarios,  Interventores  e  Tesoureiros  de  Administración  Local  é  a
seguinte:

“(…)
El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización exige la

tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la financiación del fin
impuesto por una norma con rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter no financiero,
dará  lugar  necesariamente  a  un  incumplimiento  del  principio  de  estabilidad  presupuestaria  y,
posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto.

(…)
El  remanente  de  tesorería,  aun  cuando  se  configura  contablemente  como  un  activo

financiero, su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en un ejercicio
como  consecuencia  del  desfase  entre  la  ejecución  de  unos  ingresos  presupuestarios  y  las
obligaciones reconocidas a las que están afectados de forma tal que ese ahorro habrá de ser utilizado
como fuente de financiación de las obligaciones de ejercicios posteriores a aquel en el que se obtuvo.

En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de tesorería afectado por
una  entidad  local  sea  determinante  de  una  situación  de  déficit  estructural,  es  más,  habría  de
identificarse  con una situación de superávit  presupuestario  en el  momento de la liquidación del
presupuesto.

Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus efectos
sobre la situación económico financiera de una entidad local en nada coinciden con los derivados de
otros recursos financieros que exigen un reembolso de las cantidades recibidas y por ello parece
lógico que el tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero deban acomodarse a la
situación descrita.

La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de admitirse,
como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la
no utilización del remanente de tesorería de carácter afectado por la ya citada obligación legal de su
utilización.

Sobre  la  base  de  lo  expuesto,  cabe  afirmar  que  la  recuperación  de  los  objetivos  de
estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la  regla de gasto, incumplidos por la utilización del
remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio
siguiente  en  situación  de  equilibrio  presupuestario  y  dentro  del  límite  de  variación  del  gasto
computable,  sin  necesidad  de  medida  estructural  alguna  dada  la  naturaleza  del  remanente  de
tesorería afectado en el ámbito de la Administración local.

En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero que
se podrá limitar  a  exponer  el  origen del  desequilibrio  en términos de contabilidad nacional  y  a
recoger aquella medida.”

A maior abundamento, o 17 de abril de 2013 o Ministerio de Facenda nunha nota informativa sobre
esta  cuestión  que  pode  trasladarse  a  este  Concello  emitida  tras  a  consulta  plantexada  pola
Deputación  Provincial  de  Málaga en   relación  ó   cumprimento  dos  obxetivos  de  estabilidade
orzamentaria e regla de gasto  ante a situación  producida pola  necesidade de incorporación de
remanentes  de crédito no orzamento de 2013 cuxa financiación  afectada deriva dun préstamo
bancario, de subvencións doutras AAPP e  da enaxenación de parcelas; expón o seguinte:

“(….)Atendiendo a criterios presupuestarios, la Orden EHA3565/2008 de 3 de diciembre,  por la que
se aprueba la Estructura de los Presupuestos e las Entidades Locales,  dispone  que las aplicaciones
al presupuesto de los ingresos contenidos en el remanente de tesorería se recogerán , a lo largo del
ejerciio,  en el capítulo 8 del presupuesto de ingresos de cada entidad local, sin que en  ningún  caso
tales ingresos puedan formar parte de los créditos iniciales del presupuesto.
Considerando lo expuesto, el remanente  de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya
utilización exige  la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria  para destinarlo a la
financiación del fin impuesto por una norma con  rango de ley de forma que, si financia gastos de
carácter no financiero, dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria y, posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto.
(…)
Considerando  lo  expuesto,  la  utilización  del  remanente  de  tesorería,  tanto  el  afectado  como el
general,  para financiar gasto no financiero, exigirá la aprobación de un plan económico financiero,
puesto que, conforme a la normativa actual,  genera inestabilidad presupuestaria en el momento de
ejecutar la modificación presupuestaria, aunque nunca con motivo de la aprobación del presupuesto,
y, posiblemente, también dará lugar a un incumplimiento de la regla de gasto.
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Ahora bien, se hace necesario analizar el  alcance de tales incumplimientos así como sus efectos
sobre la situación económico financiera de la entidad local y, en consecuencia, cuál debiera ser el
contenido del plan económico financiero a aprobar.
(…)Considerando lo expuesto, no cabe admitir que la utilización del  remanente de tesorería  por una
entidad local sea determinante de una  situación de déficit estructural. Es más,  ha de identificarse
con una situación de superávit presupuestario en  el momento de la liquidación del presupuesto, en
tanto en cuanto el remanente de tesorería  es fruto de un ahorro presupuestario que permitirá a la
entidad local la financiación de parte  de sus gastos de  otros ejercicios sin necesidad de  acudir a
los ingresos financieros del ejercicio ni a la obtención de recursos financieros aportados por terceros.
Sentada la naturaleza del  remanente de tesorería cabe entender que sus efectos  sobre la situación
económico financiera de una entidad local  en nada coinciden  con  los derivados de otros recursos
financieros  que exigen un desembolso de las cantidades recibidas y  por ello parece lógico  que el
tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero deban acomodarse a la situación
descrita.
La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de admitirse, como
medida del plan  para corregir el incumplimiento del objetivo  de  estabilidad presupuestaria, la  no
utilización del remanente de tesorería, ni el de carácter afectado por la ya citada obligación legal de
su utilización, ni el de carácter general  ya que carece de sentido económico renunciar al ahorro
generado por la entidad local  para la financiación de  gastos presupuestarios acudiendo a otras
fuentes de financiación  con coste para la entidad local.
Sobre la base de lo expuesto,  cabe afirmar que  la recuperación de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y, en su caso,  de la regla de gasto por la utilización del remanente de tesorería se
lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio
presupuestario  y dentro  del  límite  de  variación  del  gasto  computable,  sin  necesidad de medida
estructural alguna dada la naturaleza  del remanente de tesorería  en el ámbito de la administración
local. En este contexto, la  entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero que
se podrá limitar a  exponer el origen del desequilibrio  en términos de contabilidad nacional y a
recoger aquella medida, (….)”

Como xa quedou exposto, o Concello de Fene incumpre a regra de gasto na liquidación do orzamento
do  exercicio  2015  como  consecuencia  da  tramitación  de  distintas  modificacións  orzamentarias
financiadas con cargo ao remanente líquido de tesourería afectado, así como polo recoñecemento de
obrigas con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais. Estamos, polo tanto, ante un
incumprimento da regra de gasto de carácter coxuntural e non estructural, polo que esta alcaldía
propón a adopción das seguintes medidas para os exercicios 2016 e 2017:

- Dar máxima importancia ao principio de anualidade orzamentaria, de xeito tal que se porá todo o
empeño posible para que todos os gastos correspondentes ao ano en curso sexan executados ín-
tegramente durante o mesmo ano.

- Limitar ao máximo a utilización do Remanente de Tesourería para o financiamento de gastos
(tanto o Exceso de Financiamento Afectado como o Remanente Líquido de Tesourería), adoptan-
do medidas compensatorias, no caso de ser necesario e inevitable acudir a este recurso para fi-
nanciar determinados gastos.

- Aprobar o orzamento do exercicio 2017 cumprindo o obxectivo de estabilidade orzamentaria e da
regra de gasto.

- Xestionar o orzamento do exercicio 2016 e do 2017 coa máxima atención ao cumprimento da es-
tabilidade e da regra de gasto.

- Analizar a natureza dos distintos gastos que afronta o concello con carácter períodico ao tratarse
de necesidades permnentes aos efectos da adopción de medidas que permitan a reducción de
custos.

Con todo o anterior prevese alcanzar a situación de cumprimento da regra de gasto coa liquidación
do 2017.

En  relación  ao  contido  adicional  que  a  Lei  27/2013,  de  27  de  decembro,  de  racionalización  e
sostenibilidade da administración  local,  recolle  para o plan  económico  financeiro,  considera esta
alcaldía que merecen das seguintes apreciacións:

- Dado que se trata dun incumprimento coxuntural e non estructural da regra de gasto, non se
considera necesario suprimir competencias distintas das propias e das exercidas por delegación,
por canto que se trata de manter un nivel de orzamento similar ao que ven sucedendo en exerci-
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cios anteriores e a única distorsión que se produce é a derivada do emprego do recurso do rema-
nente de tesourería. Á espera de que se produza unha adecuación da normativa local á normati-
va estatal en relación a este recurso, o máximo que pode facer o concello é tratar de facer exe-
cucións anuais de gasto e reducir a incorporación de créditos financiados con este recurso de fi-
nanciación. 

- A xestión integrada e coordinada dos servizos obrigatorios que presta o concello para reducir
costes, tratarase de cumprir.

- Incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta o concello. De momen-
to non se considera necesario incluir esta medida no plan xa que o incumprimento da regra de
gasto é o que motiva a necesariedade de que o concelle elabore o plan económico financeiro,
polo que o que se pretende é unha reducción do gasto. No caso de que como consecuencia da li-
quidación do exercicio 2016 se constate un incumprimento da estabilidade orzamentaria toma-
ríanse as medidas de aumento de ingreso precisas para que na liquidración do exercicio 2017 se
cumprisen todas as magnitudes.

- Racionalización organizativa. Non se considera necesario modificar este aspecto de momento, por
canto que o incumprimento é motivado polo uso do aforro do concello que non se ve afectado
por esta cuestión.

- Supresión de entidades de ámbito territorial inferior ao municipio. Este concello non ten entida-
des desta natureza.

- Unha proposta de fusión cun municipio colindante da mesma provincia. Considérase que tampou-
co se trata dunha medida necesaria por canto que tal e como se ven demostrando este concello,
ten capacidade suficiente para seguir prestando os servizos básicos aos seus veciños sen ser ne-
cesario fusionarse con outros.

Non se fai referencia ás partidas orzamentarias ou rexistros orzamentarios nos que se contabilizarán
as medidas pois as mesmas non consisten en “facer”, senón en “deixar de facer”. De feito, do que se
trata é de reducir o financiamento de gastos con con cargo ao remanente de tesourería.

IX.- CONCLUSIÓNS

O presente plan económico financiero é de obrigada elaboración e aprobación como consecuencia do
incumprimento da regra de gasto constatado na liquidación do orzamento do exercicio 2015. 

O incumprimento da regra de gasto está motivado polo financiamento durante o exercicio 2015 de
modificacións orzamentarias con cargo ao remanente líquido de tesourería afectado, así como polo
recoñecemento de obrigas con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais. 

Como consecuencia do anterior e dando cumpriemtno ao previsto no artigo 21 do LOEPSF) esta al-
caldía formula o presente plan económico financeiro para a súa aprobación polo pleno.

Considérase que unha vez aplicadas as medidas contidas no presente plan, o Concello de Fene cum-
prirá co obxectivo da regra do gasto ao final do exercicio 2017, con ocasión da aprobación da liquida-
ción do dito exercicio. 

Fene, 26 de outubro de 2016l.
O alcalde”

Abre o debate o alcalde que di que dende 2014 hai tres parámetros que hai que cumprir en todos os
Concellos,  un deles o límite da débeda, que Fene cumpría; outro é o obxectivo de estabilidade
orzamentaria que tamén cumpría e outro é o límite da regra de gasto que Fene incumpre por un
importe de 500.000 euros aproximadamente. Todo isto xa foi explicado na Comisión e logo nunha
reunión posterior con todos os grupos políticos. Isto prodúcese pola incorporación de remanentes
para o pagamento de facturas, é dicir, que co aforrado nun ano págase o ano seguinte, o cal hoxe en
día está penalizado pola normativa, curiosamente, pois penalízase o aforro. O que se fixo foi pagar
co aforro do Concello uns 800.000 euros e a regra de gasto son 550.000 euros. Por tanto non hai
ningunha medida extraordinaria que adoptar. Este incumprimento produciuse tamén no 2014, máis
ou menos coas mesmas cantidades e polos mesmos motivos. Este ano Fene foi requirido pola Xunta,
que é quen xestiona isto, xunto a unha morea de Concellos que están nunha situación semellante.
Por iso preséntase este Plan sen ningunha medida excepcional.
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A continuación fai uso da palabra  o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que volve repetir que este Concello non funciona, porque isto se pode enlazar co falado antes
do período medio de pagamento e así van saíndo un pouco máis as contas, porque non é que unha
cousa sexa consecuencia disto pero si ten a súa relación. Moitos concellos teñen aprobado un plan
económico financeiro porque estaban nunha situación difícil, pero lémbralle ao alcalde, que este é o
primeiro plan económico financeiro que se aproba en Fene, indistintamente da lexislación vixente,
porque hai un déficit acumulado de 550.651 euros. Hai que ter en conta que se está a falar disto
como consecuencia da liquidación do exercicio do 2015. Aínda que isto non lle preocupa en exceso,
un pouco si, por iso pide que sexan un pouco razoables e non se diga que a outros tamén lles pasou
e que non pasa nada, porque se hai que suxeitarse a unha das medidas correctoras segundo marca a
Lei será porque a Lei se incumpre e incúmprense polos motivos que xa discutiron antes. O plan ten
que  ser  presentado  no  Pleno  municipal  no  prazo  máximo  dun  mes  dende  que  se  constata  o
incumprimento, neste caso a Resolución da alcaldía na que se aproba a liquidación do 2015 no que
se constata o incumprimento da regra de gasto data do 27.04.2016 e a data máxima para presentar
isto diante do Pleno sería o 27.05.2016. O plan deberíase aprobar no prazo máximo de dous meses,
logo  da  súa  presentación  e,  a  posta  en  marcha,  non  pode  exceder  de  tres  meses  logo  da
constatación do incumprimento. Por isto lémbralle ao alcalde, igual que o fixo antes cando trataron o
tema da ordenanza, que o concelleiro de Facenda é vostede e non pode descargar a responsabilidade
en ninguén, e xa se está a ver o que está a pasar co período medio de pagamento, co IBI das
sociedades e co plan económico financeiro. Fene non funciona e pregúntalle, por que se se detectou
o incumprimento na Resolución do 27.04.2016 non trae isto ao Pleno en prazo?, e responde, porque
non lle deu a gana. Pero aínda é moito máis grave ver, cando se fala das medidas correctoras e
demais que, como isto chega tarde, mal e a rastro, ao mellor é papel mollado, pero o plan di que a
recuperación dos obxectivos de estabilidade presupostaria e, no seu caso, da regra de gasto pola
utilización do remanente de tesourería, lograríase coa sinxela aprobación no exercicio seguinte dun
orzamento  en  situación  de  equilibrio  presupostario,  e  dentro  do  límite  de  variación  do  gasto
computable sen necesidade de medida extraordinaria ningunha dada a natureza do remanente de
tesourería no ámbito da administración local. Por iso di que isto  vai ser de moi difícil cumprimento
porque se xa non se deron aprobado os orzamentos do 2016, non sabe que vai pasar cos do 2017.
Así a alcaldía propón as seguintes medidas para os exercicios 2016 e 2017, dar máxima importancia
ao principio da anualidade orzamentaria, evitar ao máximo a utilización do remanente da tesourería
para o financiamento dos gastos, aprobar un orzamento para o exercicio 2017 cumprindo o obxectivo
de estabilidade orzamentaria  e xestionar  o orzamento coa máxima atención ao cumprimento da
estabilidade  e  a  regra  de  gasto.  Todo  isto  que  propón  o  alcalde  parécelle  un  chiste  porque  o
orzamento que conta aprobar será o que se aprobe logo de que finalice este exercicio, e como está
prorrogado será traelo ao Pleno outra vez, e como será rexeitado, aprobalo na Xunta de Goberno
Local, e ainda así o ve moi difícil. Por tanto se xa hai este tema grave da imposibilidade de facer este
ano uns orzamentos e hai a dúbida de podelos facer tamén o ano que vén e vendo que xa se
arrastran facturas por máis de 230.000 euros, que haberá que tirar do remanente para pagalas, isto
é como a pescadilla que se morde a cola. Dille ao alcalde que ogallá teña razón e todo vaia vento en
popa, pero parécelle que ten unha singladura moi difícil con este tema.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  Socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo, que di que o voceiro do grupo municipal do PP dio doutro xeito pero el pensa que isto
funciona, pode funcionar, pero o fai con retraso. O retraso xa o explicou o voceiro do grupo municipal
do PP. Dende 2014 cando a regra de gasto se puxo nun papel xa se sabe cal é e no 2015 non se fixo
nada, así cando chegou a constatación pública non hai nada, nin sequera se cumpriu co que marca a
normativa. Cando chegou o primeiro requirimento ao Concello no mes de maio, logo da constatación
desta situación no mes de abril, non se fixo nada e houbo que esperar ao requirimento do mes de
outubro para que o concelleiro de Facenda se puxera a facer algo, por iso é que as cousas van mal,
van con retraso e así non se pode funcionar. Respecto do fondo da cuestión non entende que haxa
unha situación de precariedade do incumprimento dentro do Concello, senón que hai unhas mentes
privilexiadas que se menten en laboratorios de números na Unión Europea que fan normativas que
logo  chegan  a  España  para  que  o  ministro  Montoro  as  transpoña,  e  dan  a  consecuencia  de
esperpentos deste tipo, de normas que din cal é o límite de gasto do ano pasado, así como o ano
pasado houbese algún problema de execución orzamentaria ao ano seguinte gastarase menos, sendo
isto unha explicación moi sinxela e básica do problema. En todo caso isto semella un esperpento que
o funcionamento normal da Administración Pública, por moito que un sexa partidario da estabilidade
orzamentaria e de que as contas hai que levalas con rigor, porque ao igual que nas familias non se
pode gastar  máis do  que entra,  pero  isto  non quere  dicir  que  haxa  que impoñerse  uns  corsés
absolutamente innecesarios. É certo que unha vez que existen e por moito que un estea en contra
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delas, hai que cumprir, porque ademais os efectos son os que son. Para el a cuestión é moito máis
unha cuestión de como se executa o gasto que que é o que se gasta. Pensa que se está gastando
correctamente pero é certo que hai inercias de hai moito tempo que é certo que habería que axustar
e corrixir para axustarse a estas normas, que reitera están fóra de lugar e non controlan a función
para as que se crearon. Chegados aquí, vese unha vez máis que o alcalde chega tarde, mal e a
rastro. Non está de acordo con estas medidas de Europa, con este xeito de medir a regra de gasto
pero, se hai a norma haina que cumprir, pero no seu tempo, e entende que é mellor aprobar o plan
agora que non aprobalo, pois senón significaría que dan pé para que o plan o poidan aprobar, pero
dende  arriba,  e  entón  en  vez  destas  medidas  igual  caerían  outras  cousas  que  si  afectarían
seriamente aos veciños e veciñas de Fene. Por todo isto o seu grupo vaise abster e só mudaría a súa
posición se ven que isto pode decaer e abrir a porta a que haxa unha intervención doutras instancias
da Administración e que poida ser peor o remedio que a enfermidade.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que coincide co grupo municipal  Socialista cando di que as normas que hai son
normas que non lle gustan pero quere matizar que a análise da regra de gasto di textualmente que
os  datos  consignados son unha  mera previsión  e  as  medidas  a  adoptar,  que  o  plan conterá a
descrición,  cuantificación  e  o  calendario  de  aplicación  das  medidas  e  non ve  en  ningún sitio  a
aplicación das medidas, nin o plan de afectación e só hai o título das medidas a aplicar. Fálase de
medidas como dar máxima importancia ao principio orzamentario, así non hai orzamento do 2016,
faltan dous meses para comezar o 2017 e o desexable en calquera Concello é que a principios de ano
estivese o orzamento do propio ano. Se non hai orzamento do 2016 e no 2017 non o hai e hai que
manter un orzamento semellante aos de anos anteriores será o orzamento do 2015, que son os
orzamentos prorrogados no 2016, e serán os prorrogados no 2017. En canto reducir os custes da
xestión integral e coordinada dos servizos integrais que presta o Concello di que vai haber un déficit
na prestación dos servizos. Outro punto sería a redución do gasto, así textualmente di que como
consecuencia  da  liquidación  do  exercicio  2016  se  constate  un  incumprimento  de  estabilidade
orzamentaria  tomaríanse  as  medidas  de  aumentos  de  ingresos  precisos,  pero  estes  non  se
establecen e pregunta, que medidas serían?, aumento das taxas?, dos impostos?. Que medias se van
tomar para que na liquidación do 2017 se cumpran todas estas magnitudes?, porque perdéronse
subvencións e é previsible que poida volver a suceder, e o nivel de ingresos non sabe como se vai
aumentar.  Verase  o  que  pasa,  o  plan  está  aí,  pero  carece  de medidas  concretas,  hai  só  unha
descrición. Poñer as cifras é doado, así Lendoiro botou anos facéndoo no Deportivo e daba superávit,
pero xa viron o que pasou despois.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  a  voceira  do  grupo  mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez, que di que votará a favor.

De seguido intervén o alcalde que di que loxicamente hai uns incumprimentos e segundo di o plan
non hai que tomar medidas concretas porque o incumprimento deriva do pagamento, algo no que
coincidiron todos os grupos e da normativa que moitas veces é absurda, así pon como exemplo os
Concellos de Somozas ou Arteixo que son concellos “millonarios” e incumpren, precisamente, pola
incorporación de remanentes, aforran tanto que cando trasladan os seus cartos para o exercicio
seguinte incumpren. Por iso resulta que o que impón o ministerio é sorprendente, así Fene non é un
Concello rico pero tampouco é malo economicamente, se xera aforro e ocorre isto, neste caso Fene si
cumpre coa estabilidade e hai que tomar as medidas que manda o ministerio, pero non hai ningunha
medida concreta agás dúas ou tres cousas que logo comentará. O voceiro do grupo municipal do PP
leu correctamente a normativa e dille que o 2015 foi un exercicio compartido, pero o 2014 non o foi,
aquel ano gobernou o PP todo o ano e tivo o mesmo incumprimento e na mesma porcentaxe. Isto
detectouse en maio do 2014 co gallo da aprobación da liquidación e daquela o PP non presentou
absolutamente nada, pois cando el chegou ao goberno non había ningún plan económico financeiro
en vigor nin en trámite. Respecto da aprobación do orzamento pode comentar que están traballando
no orzamento do 2017, están preparando medidas xenéricas e xa falou con algunha sociedade para
que poidan ir facendo aportacións e, cando haxa un proxecto inicial, pasarállelo aos grupos este ano,
como as circunstancias son distintas, pasarállelo a todos os grupos municipais con tempo suficiente.
Esta é unha das medidas, outra cousa é o principio de anualidade, que pensa que algún membro
desta Corporación non o ten moi  claro  pois  non se trata  de aprobar  o  orzamento  como tal  no
exercicio correspondente senón de que cando se xera un gasto no Concello, en vez de contabilizar a
súa totalidade no correspondente ano contable, débese contabilizar só a parte que lle corresponde a
ese ano e o resto contabilizalo no seguinte. Con isto o que se consegue é incorporar moito menos
remanente porque non se sacan cartos que non se gastarán ata o ano que vén, trátase dun axuste
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contable que evitaría estas cantidades tan elevadas. Respecto da redución do gasto, e nisto xa se
está a traballar, trátase de racionalizar todos estes gastos e intentar sacar a concurso público moitos
dos servizos que hai no Concello e que levan moitos anos prorrogados. Unha vez saian a concurso
pensa que seguro que se vai reducir unha parte moi importante do gasto anual do Concello. Estas
son medidas normais, incluso aínda que non houbese que presentar este plan, que se deben tomar
igualmente. Outro cousa curiosa é que os funcionarios municipais dedican parte da xornada laboral a
traballar para o ministerio en vez de traballar para o concello, isto xa foi comentado moitas veces e
el xa o criticou cando estaba na oposición, e agora no goberno, o segue a criticar.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que agradece ao alcalde a lección sobre o principio de anualidade porque non o tiña nada claro,
por iso como dicía o outro, “aquellos que somos, entendemos que con unas clases que recibimos de
hacienda pública, economía política, derecho financiero y tritutario, entiende que algo del principio de
anualidad deben de saber”. De todos os xeitos, parécelle ben que o explicase para os que non o
entenden, entre eles vostede que non o entendeu, e por iso estase aprobando un plan económico
financeiro.

Seguidamente fai uso da palabra o alcalde que contesta ao voceiro do grupo municipal do PP, que
como ten dito el, isto leva así toda a vida neste Concello e agora que se vai cambiar, lémbrase de
dicir que non sabe como non se fixo,  tivo catro anos para mirar o principio de anualidade e non o
fixo. Agora lémbrase de miralo cando o fan os demais.

Prosegue a dicir o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que está de
acordo en que se aplique o principio de anualidade, faltaría máis. Hai unha diferenza de antes a
agora, esa diferencia que dixo do ano 2014 a agora non é certo, porque se fose certo os servizos
económicos municipais advertirían disto e falla o primeiro requirimento do Ministerio de Facenda ao
respecto cando agora houbo tres. Cada un ten que asumir as súas propias decisións, os seus propios
actos e os seus propios retrasos.

A continuación fai uso da palabra o alcalde que contesta ao o voceiro do grupo municipal do PP,
Gumersindo Pedro Galego Feal, que lle parece mentira que dixera o que dixo de que el non fora
advertido por ninguén neste Concello e non vai entrar en máis comentarios.

Seguidamente intervén o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di
que el non dixo iso.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo,
que di que lle acaba de sorprender as últimas intervencións que considera un tanto kafkianas. Por iso
chegados  a  este  punto  pide  que  se  lles  achegue  por  escrito  se  isto  xa  foi  requirido  no  2014.
Agradécelle tamén a explicación do alcalde de algo que xa coñecía, especialmente polo seu traballo,
e  dille  que  lle  pareceu  máis  brillante  a  explicación  ofrecida  o  mércores  pasado  pola  habilitada
nacional deste Concello que a súa. A partir disto, preocúpalle algo do que o alcalde non dixo nin unha
palabra. En todo este debate están de acordo en todo, pero hai unha cousa na que non lle pode dar a
razón e que aínda non explicou que é que o primeiro aviso foi o 27.04.2016, cando se detectou a
situación, e o primeiro requirimento foi en maio e o segundo en outubro. Respecto dos prazos houbo
un mes para facer o plan, dous meses para aprobalo e tres meses para executalo. Disto dedúcese
que pásanse, cando menos, cinco meses e o normal é que estas cousas se contesten en tempo e
forma, e vostede no que vai de Pleno, semella que é un campión do retraso, da demora e de facer as
cousas tarde, mal e a rastro. Remata dicíndolle ao alcalde a ver se un día pode traer as cousas en
tempo.

De seguido fai uso da palabra o alcalde que di que por suposto que as cousas se farán en tempo, hai
moitas cousas que facer no Concello e faranse en tempo igual que se fará neste asunto para que vaia
en prazo a súa presentación, e por iso este asunto vén hoxe a este Pleno.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal,  que di  que ao mellor,  caso de non cumprir,  o  ministerio  pode detraer a participación dos
tributos do Estado.
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Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 5 votos a favor (4 do
grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal), con 11 abstencións (6 do grupo
municipal do PP, 3 do grupo municipal Socialista e 2 do grupo municipal Somos Fene).

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

PRIMEIRO.-  Aprobar o Plan económico financeiro do Concello  de Fene nos termos que
constan no documento anexo que se considera parte integrante do presente acordo.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  á  Intervención  municipal  e  ao  órgano
competente da Comunidade Autónoma que exerza a tutela financeira ( Dirección Xeral de
Política  financeira  e  Tesouro  da  Xunta  de  Galicia);  así  como  a  Comisión  Nacional  da
Administración Local.

TERCEIRO.- Levar a cabo a publicación deste plan seguindo as mesmas normas que as que
resultan de aplicación para os Orzamentos das entidades locais, mediante un anuncio no
BOP, publicación ésta que será só a efectos informativos.

ANEXO:  PLAN  ECONÓMICO  FINANCEIRO  DO  CONCELLO  DE  FENE  PARA  O  PERÍODO
2016/2017

I.- INTRODUCCIÓN

O artigo 3 da Lei Orgánica 2/2012 regula, con carácter xeral, o principio de estabilidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira (LOEPSF), e ven a establecer que “a elaboración,
aprobación e execución dos Orzamentos que afecten aos gastos ou ingresos dos distintos
suxeitos  comprendidos  no  ámbito  de  aplicación  desta  Lei  realizarase  nun  marco  de
estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea”. E defínese a estabilidade
orzamentaria  das Administracións Públicas  como a situación de equilibrio ou superávit
estructural.

O artigo 11 desta norma, ven a instrumentar tal principio de estabilidade orzamentaria ao
fixar que tanto a elaboración, como a aprobación e a execución dos Orzamentos e demáis
actuacións que afecten aos gastos ou ingresos das Administracións Públicas someteranse
ao principio de estabilidade orzamentaria. E o artigo 12 adicado á regra de gasto, fixa
cómo a variación do gasto computable das Corporacións Locais non poderá superar a taxa
de referencia do crecemento do PIB de medio prazo da economía española.

Non  obstante,  cando  exista  un  desequilibrio  estructural  nas  contas  públicas  ou  unha
débeda  pública  superior  ao  obxectivo  establecido,  o  crecemento  do  gasto  público
computable axustarase á senda establecida nos repectivos plans económico-financeiros e
de reequilibrio previstos nos artigos 21 e 22 da LOEPSF.

Así, o artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, modificado pola Lei Orgánica 9/2013, de 20 de
decembro,  de  control  da  débeda  comercial  no  sector  público,  indica  que  en  caso  de
incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública
ou  da  regra  de  gasto,  a  Administración  incumplidora  formulará  un  plan  económico-
financeiro que permita no ano en curso e no seguinte o cumprimento dos obxectivos ou da
regra de gasto, co contido e alcance previstos neste artigo. 

A situación  económica actual ven marcada por  un entorno de contracción da actividae e
problemas  na  sostenibilidade  das  finanzas  públicas.  Neste  contexto,  a  estabilidade
presupostaria  pasou de ser un obxetivo da política económica a  articularse en termos de
obriga legal e constitucional.

Así as cousas, e con motivo da elaboración e aprobación da liquidación do exercicio 2015 a
intervención  municipal  levou  a  cabo  a  emisión  dos  informes  correspondentes  ao
cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite de
débeda. E de tales informes conclúese o seguinte:
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- O concello de Fene cumpre co límite da débeda.
- O concello de Fene cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, e de feito pre-

senta un superávit por importe de 214.723,77€.
- O concello de Fene incumpre o límite da regra de gasto nun importe de 550.651,31€. 

En consecuencia, e ante tal incumprimento, a aplicación da Lei Orgánica 2/2012, de Esta-
bilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira fai necesario a elaboración dun plan
económico financeiro que lle permita ao concello recuperar a situación de cumprimento da
regra de gasto, como máximo, a 31 de decembro de 2017; é dicir, con ocasión da liquida-
ción do exercicio 2017.

II.- PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO

Segundo o previsto no artigo 23 da LOEPSF os plans económico financeiros elaborados
polas Corporacións Locais deberán ser aprobados polo Pleno municipal, tendo en conta a
aplicación do seguinte calendario:

1º O plan ten que ser presentado ante o Pleno municipal no prazo máximo dun mes dende
que se constate o incumprimento. 
Neste  caso,  a resolución  da alcaldía  na  que  se aproba  a  liquidación  do  orzamento  do
exercicio 2015 no que se constata o incumprimento da regra de gasto ten data de 27 de
abril de 2016 (Resolución de alcaldía 424/2016), a data máxima para presentar o plan ao
Pleno municipal, en principio, sería o 27 de maio de 2016.

2º O plan deberá ser aprobado polo Pleno municipal  no prazo máximo de dous meses
dende a súa presentación. 

3º A posta en marcha do plan non poderá exceder de tres meses dende a constatación do
incumprimento.

4º O plan deberá ser remitido á Comunidade Autónoma (no caso deste concello á Dirección
Xeral de Política Financeira e Tesouro), así como á Comisión Nacional de Administración
Local para o seu coñecemento.

5º  Este plan será obxecto da mesma publicidade que a establecida polas leis para os orza-
mentos da entidade.

III.- CONTIDO DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO

Segundo o artigo 21 da LOEPSF, o plan económico financeiro conterá, como mínimo, a
seguinte información:

f) As causas do incumprimento do obxectivo de establecido ou, no seu caso, do in-
cumprimento da regra de gasto.

g) As previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se pro-
ducen cambios nas políticas fiscais e de gastos.

h) A descripción, cuantificación e o calendario de aplicación das medidas incluidas no
plan, sinalando as partidas orzamentarias ou rexistros extraorzamentarios nos que
se contabilizarán.

i) As previsións das variables económicas e orzamentarias das que parte o plan, así
como os supostos sobre os que se basan estas previsións, en consonancia co con-
templado no informe ao que se fai referencia no apartado 5 do artigo 15

j) Unha análise de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos.

Ademáis do contido antes indicado, a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización
e sostenibilidade da Administración Local incluiu un novo artigo 116.bis na Lei de Bases de
Réximen Local que no seu apartado segundo ven a establecer o contido adicional que o
plan debe presentar, debendo incluir polo menos algunha das seguintes medidas:

g) Supresión das competencias que exerza a Entidade Local que sexan distintas das
propias e das exercidas por delegación.
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h) Xestión integrada ou coordinada dos servizos obrigatorios que presta a Entidade
Local para reducir costes.

i) Incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta a Entida-
de Local para reducir os seus costes.

j) Racionalización organizativa.
k) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior ao municipio que, no exercicio

orzamentario inmediato anterior, incumpran co obxectivo de estabilidade orzamen-
taria ou co obxectivo de débeda pública ou que o período medio de pago a provee-
dores supere en máis de trinta días o prazo máximo previsto na normativa de mo-
rosidade.

l) Unha proposta de fusión cun municipio limítrofe da mesma provincia.

3) HORIZONTE TEMPORAL DO PLAN:

O obxectivo deste plan económico financeiro é lograr o cumprimento do obxectivo de esta-
bilidade orzamentaria e de regra de gasto para os exercicios 2016-2017, de acordo co art.
21.1 LOEPSF cando establece literalmente que “en caso de incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Admi-
nistración incumplidora formulará un plan económico financiero que permita en el año en
curso y el siguinte el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto [...]”.

En consecuencia, este Concello, e así queda reflectido neste plan, deberá volver á situación
de cumprimento da regra de gasto con data máxima o 31 de decembro de 2017, é dicir,
con ocasión da liquidación do exercicio 2017. Este é, pois, o horizonte temporal deste plan.

4) ÁMBITO SUBXECTIVO DO PLAN:

C. Axentes que constitúen a administración local, segundo sinala o art. 2.1 LOEPSF (“Cor-
poracións Locais” en contabilidade Nacional):

Entidade local: Concello de Fene.
Organismos autónomos: Ningún.
Entes públicos dependentes que presten servizos ou produzan bens que non se financien
maioritariamente ingresos comerciais: Ningún.

D. Resto de unidades, sociedades e entes dependentes das entidades locais en virtude do
art. 2.2 LOEPSF, entendendo o concepto ingreso comercial en termos do Sistema Euro-
peo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 95).

Sociedade mercantil: Ningunha.

IV.- DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCEIRO DA SITUACIÓN ACTUAL

Para levar a cabo o estudo da estructura económica do concello analízanse os datos deri-
vados da liquidación dos derradeiros tres exercicios liquidados, a través dos que se poñen
de manifesto a situación orzamentaria e económica financeira actual do Concello (inclúen-
se os datos extraídos do expediente correspondente á liquidación do exercicio 2015 así
como dos datos que figuran na plataforma virtual dependente do Ministerio de facenda e
administracións públicas).

2013 2014 2015

Resultado
orzamentario
axustado

1.168.129,86 -93.840,03 1.309.371,08

Remanente  de
tesourería  para
gastos xerais

1.460.536,11 1.250.157,47 1.188.118,38

Estabilidade
orzamentaria

2.063.480,43 592.867,69 214.723,77

Débeda viva 1.603.295,68 1.167.100,19 1.044.175,74
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1) GRADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

Créditos
definitiv
os 2013

Créditos
definivos
2014

Créditos
definitivo
s 2015

Obrigas
recoñecid
as 2013

Obrigas
recoñeci
das
2014

Obrigas
recoñeci
das 2015

Grad
o  de
exec
ució
n 13

Grad
o  de
exec
ución
14

Grado
de
execuci
ón 15

Operació
ns
correntes

8823225
,53

10298608
,59

10570044
,86

8356998,
91

9726958
,41

9594756
,27

95,0
0 %

94,0
0%

90,00%

Operació
ns  de
capital

2430167
,93

2053767,
42

2152255,
99

1806701,
13

1130476
,57

1861221
,59

74,0
0 %

55,0
0%

86,00%

2) GRADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

Previsións
definitivas
2013

Previsión
s
definitiva
s 2014

Previsións
definitivas
2015

Dereitos
recoñecid
os 2013

Dereitos
recoñecid
os 2014

Dereitos
recoñecid
os 2015

Grad
o  de
exec
ució
n
201
3

Grad
o  de
exec
ució
n
201
4

Grad
o  de
exec
uciçó
n
2015

Operación
s
correntes

10008943
,26

10953355
.16

10706294.
03

10166991
,61

10134774
,95

10844605
,80

101,
58%

92,0
0%

101,0
0%

Operación
s  de
capital

2072152,
51

1434466.
67

2016006.8
2

1357910,
80

520469,9
5

632445,7
2

66,5
7%

36,0
0%

31,00
%

V.- XUSTIFICACIÓN DO INCUMPRIMENTO

Tal e como se pon de manifesto na introducción, proponse ao Pleno desta Corporación a
aprobación  do presente plan económico  financeiro,  de formulación obrigada,  xa  que  o
resultado da evaluación do cumprimento da regra de gasto efectuado pola intervención
municipal en relación ao expediente da liquidación do exercicio 2015, foi o incumprimento
do límite da regra de gasto para o exercicio 2015.

Agora ben, este incumprimento ten un carácter conxuntural e non estructural; motivado,
dunha banda,  pola necesidade de ter que incorporar no exercicio 2015 remanentes de
incorporación  obrigatoria  por  tratarse  de  remanentes  afectados  e  cuxo  detalle  de
execución consta no informe da liquidación do orzamento do exercicio 2015 e que foi o
seguinte:

EXPEDIENTE INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO Nº 1/2015

Proxecto Cod.
Prox

E. GASTOS E. Ingresos
OR  NETAS/2015
(€)

Aplicac.
orzam.
2015

Importe
(€)

Tipo  de
financiam
ento

Concepto Importe

Adm.
Xeral
Serv. Soc.
Seguridad
e  social
RISGA

C11
211/160
00

11453,6
7

RTGFA 87010 11453,67

9331,86
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Fomento
emprego.
Laboral
temporal
RISGA

C11
241/131
00

21297,6
9

RTGFA 87010 21297,69

23698,55
Obras
aglomera
do
camiño
Campanar
io

C14 453/619
00

39762.9
8

RTGFA 87010 7952.60
7952,6

COIC 76100 31810.38

31009,6
Obras
camiño de
Ladeiro  e
outros

C8
453/619
00

73482,4
4

COIC 76100 58785.95 58746,03

RTGFA 87010 14696.49
14696,49

Obras
plan
mellora
camiños
municipai
s  2014-
2015

C18
453/619
00

72620

COIC 75080 38365.15
37820,15

RTGFA 87010 34254.85

34254,85
Obras
aglomerad
o  camiño
Almieiras

C7
453/6190
0

80705.36

COIC 76100 69403,66 67803,2

RTGFA 87010 11301,7 11301,7

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTGFA 101.236,05

EXPEDIENTE DE INCORPORACION DE REMAMENTES DE CRÉDITO  Nº 2/2015

Proxecto Cod. Prox

 E. Ingresos  
Aplicac.
orzam.
2015

Importe
(€)

Tipo  de
financiam
ento

Concepto Importe
OR
NETAS201
5 (€)

Adquisició
n  terreos
Magalofes

1E
161/6000
0 45000.00 RTGFA 87010 45000.00

0
Adquisició
n  terreos
EDAR

P1
161/7620
0 29778.24 RTGFA 87010 29778.24

29778,24
Convenio
consorcio
escola
infantil

AB 231/7670
0

150733.0
1

RTGFA 87010 150733.0
1

146232,5
POS
2014:avd.
Marqués
Figueroa

C2 453/6190
0

531.31 RTGFA 87010 531.31

531,31

TOTAL OBRIGAS FINANCIADAS CON RTGFA
176542,05

Por outra banda,  dito incumprimento tamén ven motivado pola utilización no exercicio
2015 do remanente líquido para gastos xerais para financiar incorporación de remanentes
de carácter  voluntario,  créditos  extraordinarios  e  suplementos  de  crédito.  Segundo se
informou pola intervención municipal  no informe  da liquidación do orzamento de 2015, o
importe  das  obrigas  financiadas  no exercicio  2015  con  remanente  líquido  para  gastos
xerais ascendeu a 551.295,03 €.
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En  consecuencia,  se  descontamos  estas  obrigas  financiadas  no  2015  con  remanente
líquido para gastos xerais e afectado (829.073,13 €), a liquidación  cumpriría co obxetivo
da regra de gasto, pois o incumprimento da regra de gasto cifrouse en 550.651,31 euros.

Deste  xeito,  considérase  debidamente  acreditado  que  a  causa  de  incumprimento  do
obxectivo  da  regra  de  gasto  (dado  que  a  estabilidade  orzamentaria  sí  que  se  está  a
cumprir)  é  o  financiamento  de  gastos  mediante  Remanente  de  Tesourería  (xeral  e
afectado).

Segundo a modificación introducida pola Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, en caso
de incumprimento  do obxectivo de  estabilidade orzamentaria,  do obxectivo  de  débeda
pública ou da regra de gasto, a Administración incumpridora formulará un plan económico
financeiro que permita no ano en curso e no seguinte o cumprimento. En consecuencia,
este  concello,  e  así  queda  reflexado  no  presente  plan,  deberá  volver  á  situación  de
equilibrio con data máxima o 31 de decembro de 2017, é dicir, con ocasión da liquidación
do exercicio 2017. Este é, pois, o horizonte temporal deste plan.

VI.- PREVISIÓNS TENDENCIAIS DE INGRESOS E GASTOS

Dada a  situación económica actual,  formúlanse  as  seguintes  previsións  tendenciais  de
ingresos e gastos por capítulos para os anos 2016 e 2017, que son os anos de vixencia do
presente  plan,  tomando como  referencia  os  datos  consignados  na remisión  dos  plans
orzamentarios  a  medio  prazo  2016/2018  e  2017/2019,  realizando  unha  serie  de
correccións tendo en conta a previsión de liquidación do orzamento do 2016 elaborada con
ocasión dos informes trimestrais así outros datos dos que dispoñen a data de hoxe:

- EVOLUCIÓN  PREVISTA  PARA  OS  INGRESOS  (estimación  de  dereitos  recoñecidos  a
31/12): 

INGRESOS CORRENTES Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 1: Impostos directos 4.267.526,91 4.329.461,42

Capítulo 2: Impostos indirectos 73.800 73.800

Capítulo  3:  Taxas,  Prezos  públicos  e  outros
ingresos

2.255.836,50 2.691.885

Capítulo 4: Transferencias correntes 3.648.008,32 3.315.466

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniais 49.360,29 49.360,29

Total de Ingresos correntes 10.294.532,02 10.459.972,71

INGRESOS DE CAPITAL Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 6. Enaxenación de investimentos 0,00 0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital 1.100.808,26 250.000

Total de Ingresos de Capital 1.100.808,26 250.000

INGRESOS FINANCIEROS Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 8. Ingresos por activos financeiros 25.000 25.000

Capítulo 9. Ingresos por pasivos financeiros 210.592,76 0,00

Total de Ingresos Financeiros 235.592,76 25.000

- EVOLUCIÓN PREVISTA PARA OS GASTOS (estimación de obrigas recoñecidas a 31/12):

GASTOS CORRENTES Ano 2016 Ano 2017
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Capítulo 1: Gastos de persoal 4.263.452,93 4.232.000

Capítulo  2:  Gastos  correntes  en  bens  e
servizos

4.900.956,58 4.900.000

Capítulo 3: Gastos financeiros 28.700 17.216,45

Capítulo 4: Transferencias correntes 429.495,95 429.714,81

Total de Gastos Correntes 9.622.605,46 9.578.931,26

GASTOS DE CAPITAL
Ano 2016 Ano 2017

Capítulo 6. Investimentos reais 1.534.770,32 600.000

Capítulo 7. Transferencias de capital 0,00 0,00

Total de Gastos Capital 1.534.770,32 600.000

GASTOS FINANCEIROS Ano 2016 Ano 2017

Capítulo. 8. Activos financeiros 25.000 25.000

Capítulo 9. Pasivos financeiros 242.554,33 125.158,89

Total de Gastos Financeiros 267.554,33 150.158,89

VII.- PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DAS MAGNITUDES ECONÓMICAS E ORZAMENTARIAS

Tendo  en  conta  as  previsións  tendenciais  de  ingresos  e  gastos  expostas,  prevese  a
seguinte evolución das principais magnitudes económicas:

D) LÍMITE DE DÉBEDA

2016 2017

Ingresos correntes 10.294.532,02 10.459.972,71

Débeda viva a 31/12 1.079.059,38 953.900,49
Porcentaxe  débeda  viva  sobre
ingresos correntes 10,48 % 9,12 %

Tómanse os datos que constan no derradeiro informe de execución trimestral remitido ao
Ministerio.
Á vista dos datos exposto, verificase o cumprimento do límite de débeda

E) CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIACIÓN

CONCEPTO Ano 2016 Ano 2017

Suma capítulos 1 a 7 ingresos (A)
11.395.340,
28

10.709.972,71

Suma capítulos 1 a 7 gastos (B)
11.157.375,
78

10.178.931,26

Diferenza (A-B) 237.964,50 531.041,45

Axustes - 40.719,50 - 40.719,50

Capacidade/necesidade de financiamento 197.245 490.321,95

Por  prudencia  e  tendo  en  conta  que  os  datos  consignados  son  una  mera  previsión
adóptase o criterio de manter nos exercicios 2016 e 2017 como axuste o mesmo importe
que  figura  como  axuste  na  liquidación  do  orzamento  do  exercicio  2015,  derradeira
liquidación aprobada.
 
Tendo en conta o exposto, cumpriríase coa estabilidade orzamentaria.
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F) ANÁLISE DA REGRA DE GASTO

2016 2017
Gasto computable  liquidación  ano
n-1

9.427.765,28 9.449.321,66

Taxa  referencia-límite  regra  de
gasto ano n

9.597.465,05 9.657.206,46

Gasto computable  liquidación  ano
n

9.449.321,39 9.442.504,21

Resultado 148.143,66 214.702,25

Tendo en conta que os datos consignados son una mera previsión adóptase o criterio de
manter nos exercicios 2016 e 2017 como axustes SEC aos efectos de determinar o total de
empregos non financeiros os que se efectuaron na liquidación do orzamento do exercicio
2015.  Así  mesmo,  faise  unha  previsión  do  importe  do  gasto  financiado  con  fondos
finalistas  cada  exercicio  en  función  das  previsións  de  obrigas  recoñecidas  e  dereitos
recoñecidas  netas  dos  execicios  2016  e  2017.  Tómanse  as  taxas  de  referencia  do
crecemento do produto interior bruto de medio prazo da economía española para os anos
2016 (1,8 %) e 2017 (2,2 %) aprobadas por acordo do Consello de Ministros.

VIII.-  MEDIDAS  CONCRETAS  QUE  SE  PROPOÑEN  PARA  O  PERÍODO  2016/2017  PARA
CORRIXIR A SITUACIÓN

No que se refire ao incumprimento da regra de gasto como consecuencia da aprobación,
durante  o exercicio ao que se refire  o incumprimento,  de modificacións orzamentarias
financiadas  con cargo  ao remanente  líquido de  tesourería,  a  opinión  manifestada  pola
Intervención  Xeral  do  Estado,  a  consulta  efectuada  polo  Colexio  de  Secretarios,
Interventores e Tesoureiros de Administración Local é a seguinte:

“(…)
El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización

exige la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la
financiación del fin impuesto por una norma con rango de ley de forma que, si financia
gastos  de  carácter  no  financiero,  dará  lugar  necesariamente  a  un  incumplimiento  del
principio de estabilidad presupuestaria y, posiblemente,  el  límite fijado por la regla de
gasto.

(…)
El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un activo

financiero, su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en un
ejercicio  como  consecuencia  del  desfase  entre  la  ejecución  de  unos  ingresos
presupuestarios y las obligaciones reconocidas a las que están afectados de forma tal que
ese  ahorro  habrá  de  ser  utilizado como  fuente  de  financiación  de  las  obligaciones  de
ejercicios posteriores a aquel en el que se obtuvo.

En consecuencia,  no  cabe admitir  que  la  utilización  del  remanente  de  tesorería
afectado por una entidad local sea determinante de una situación de déficit estructural, es
más, habría de identificarse con una situación de superávit presupuestario en el momento
de la liquidación del presupuesto.

Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus
efectos sobre la situación económico financiera de una entidad local en nada coinciden con
los derivados de otros recursos financieros que exigen un reembolso de las cantidades
recibidas  y  por  ello  parece  lógico  que  el  tipo  de  medidas  a  implementar  en  el  plan
económico financiero deban acomodarse a la situación descrita.

La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de
admitirse,  como  medida  del  plan  para  corregir  el  incumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad  presupuestaria,  la  no  utilización  del  remanente  de  tesorería  de  carácter
afectado por la ya citada obligación legal de su utilización.

Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de
estabilidad  presupuestaria  y,  en  su  caso,  de  la  regla  de  gasto, incumplidos  por  la
utilización del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del
presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del
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límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida estructural alguna dada
la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el ámbito de la Administración local.

En ese contexto,  la  entidad local  deberá  elaborar  y  aprobar  un  plan económico
financiero  que  se  podrá  limitar  a  exponer  el  origen  del  desequilibrio  en  términos  de
contabilidad nacional y a recoger aquella medida.”

A  maior  abundamento,  o  17  de  abril  de  2013  o  Ministerio  de  Facenda  nunha  nota
informativa  sobre  esta  cuestión  que  pode  trasladarse  a  este  Concello  emitida  tras  a
consulta plantexada pola Deputación Provincial de Málaga en  relación ó  cumprimento dos
obxetivos de estabilidade orzamentaria e regla de gasto  ante a situación  producida pola
necesidade  de  incorporación  de  remanentes   de  crédito  no  orzamento  de  2013  cuxa
financiación  afectada deriva dun préstamo bancario, de subvencións doutras AAPP e  da
enaxenación de parcelas; expón o seguinte:

“(….)Atendiendo a criterios presupuestarios, la Orden EHA3565/2008 de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos e las Entidades Locales,  dispone
que  las  aplicaciones  al  presupuesto  de  los  ingresos  contenidos  en  el  remanente  de
tesorería  se  recogerán  ,  a  lo  largo  del  ejerciio,   en  el  capítulo  8  del  presupuesto  de
ingresos de cada entidad local, sin que en  ningún  caso tales ingresos puedan formar
parte de los créditos iniciales del presupuesto.
Considerando  lo  expuesto,  el  remanente   de  tesorería  se  configura  como  un  ingreso
financiero  cuya  utilización  exige   la  tramitación  de  un  expediente  de  modificación
presupuestaria   para  destinarlo  a  la  financiación  del  fin  impuesto  por  una norma con
rango  de  ley  de  forma  que,  si  financia  gastos  de  carácter  no  financiero,  dará  lugar
necesariamente  a  un  incumplimiento  del  principio  de  estabilidad  presupuestaria  y,
posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto.
(…)
Considerando lo expuesto,  la  utilización  del  remanente  de  tesorería,  tanto  el  afectado
como el  general,   para financiar gasto no financiero,  exigirá la aprobación de un plan
económico financiero,  puesto que, conforme a la normativa actual,  genera inestabilidad
presupuestaria en el momento de ejecutar la modificación presupuestaria, aunque nunca
con motivo de la aprobación del presupuesto, y, posiblemente, también dará lugar a un
incumplimiento de la regla de gasto.
Ahora bien, se hace necesario analizar el  alcance de tales incumplimientos así como sus
efectos  sobre la situación económico financiera de la entidad local y, en consecuencia,
cuál debiera ser el contenido del plan económico financiero a aprobar.
(…)Considerando  lo  expuesto,  no  cabe  admitir  que  la  utilización  del   remanente  de
tesorería  por una entidad local sea determinante de una  situación de déficit estructural.
Es más,  ha de identificarse con una situación de superávit presupuestario en  el momento
de la liquidación del presupuesto, en tanto en cuanto el remanente de tesorería  es fruto
de un ahorro presupuestario que permitirá a la entidad local la financiación de parte  de
sus gastos de  otros ejercicios sin necesidad de  acudir a  los ingresos financieros del
ejercicio ni a la obtención de recursos financieros aportados por terceros.
Sentada la naturaleza del  remanente de tesorería cabe entender que sus efectos  sobre la
situación económico financiera de una entidad local  en nada coinciden  con  los derivados
de otros recursos financieros  que exigen un desembolso de las cantidades recibidas y  por
ello parece lógico  que el tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero
deban acomodarse a la situación descrita.
La  primera  consideración  sobre  las  medidas  a  aprobar  parte  de  la  imposibilidad  de
admitirse,  como  medida  del  plan   para  corregir  el  incumplimiento  del  objetivo   de
estabilidad presupuestaria, la  no utilización del remanente de tesorería, ni el de carácter
afectado por la ya citada obligación legal de su utilización, ni el de carácter general  ya que
carece de sentido económico renunciar al ahorro generado por la entidad local  para la
financiación de  gastos presupuestarios acudiendo a otras fuentes de financiación  con
coste para la entidad local.
Sobre  la  base  de  lo  expuesto,   cabe  afirmar  que  la  recuperación  de  los  objetivos  de
estabilidad  presupuestaria  y,  en  su  caso,   de  la  regla  de  gasto  por  la  utilización  del
remanente de tesorería se  lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio
siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del  límite de variación del
gasto computable,  sin necesidad de medida estructural  alguna dada la naturaleza  del
remanente  de tesorería   en el  ámbito  de la  administración local. En este  contexto,  la
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entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero que se podrá limitar
a  exponer el origen del desequilibrio  en términos de contabilidad nacional y a recoger
aquella medida, (….)”

Como xa quedou exposto, o Concello de Fene incumpre a regra de gasto na liquidación do
orzamento do exercicio 2015 como consecuencia da tramitación de distintas modificacións
orzamentarias  financiadas  con  cargo  ao  remanente  líquido  de  tesourería  afectado,  así
como polo recoñecemento de obrigas con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais.  Estamos,  polo  tanto,  ante  un  incumprimento  da  regra  de  gasto  de  carácter
coxuntural  e  non  estructural,  polo  que  esta  alcaldía  propón  a adopción  das  seguintes
medidas para os exercicios 2016 e 2017:

- Dar máxima importancia ao principio de anualidade orzamentaria, de xeito tal que se
porá todo o empeño posible para que todos os gastos correspondentes ao ano en curso
sexan executados íntegramente durante o mesmo ano.

- Limitar ao máximo a utilización do Remanente de Tesourería para o financiamento de
gastos (tanto o Exceso de Financiamento Afectado como o Remanente Líquido de Te-
sourería), adoptando medidas compensatorias, no caso de ser necesario e inevitable
acudir a este recurso para financiar determinados gastos.

- Aprobar o orzamento do exercicio 2017 cumprindo o obxectivo de estabilidade orza-
mentaria e da regra de gasto.

- Xestionar o orzamento do exercicio 2016 e do 2017 coa máxima atención ao cumpri-
mento da estabilidade e da regra de gasto.

- Analizar a natureza dos distintos gastos que afronta o concello con carácter períodico
ao tratarse de necesidades permnentes aos efectos da adopción de medidas que permi-
tan a reducción de custos.

Con todo o anterior prevese alcanzar a situación de cumprimento da regra de gasto coa
liquidación do 2017.

En relación ao contido adicional que a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización
e  sostenibilidade  da  administración  local,  recolle  para  o  plan  económico  financeiro,
considera esta alcaldía que merecen das seguintes apreciacións:

- Dado que se trata dun incumprimento coxuntural e non estructural da regra de gasto,
non se considera necesario suprimir competencias distintas das propias e das exerci-
das por delegación, por canto que se trata de manter un nivel de orzamento similar ao
que ven sucedendo en exercicios anteriores e a única distorsión que se produce é a de-
rivada do emprego do recurso do remanente de tesourería. Á espera de que se produza
unha adecuación da normativa local á normativa estatal en relación a este recurso, o
máximo que pode facer o concello é tratar de facer execucións anuais de gasto e redu-
cir a incorporación de créditos financiados con este recurso de financiación. 

- A xestión integrada e coordinada dos servizos obrigatorios que presta o concello para
reducir costes, tratarase de cumprir.

- Incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta o concello.
De momento non se considera necesario incluir esta medida no plan xa que o incumpri-
mento da regra de gasto é o que motiva a necesariedade de que o concelle elabore o
plan económico financeiro, polo que o que se pretende é unha reducción do gasto. No
caso de que como consecuencia da liquidación do exercicio 2016 se constate un incum-
primento da estabilidade orzamentaria tomaríanse as medidas de aumento de ingreso
precisas para que na liquidración do exercicio 2017 se cumprisen todas as magnitudes.

- Racionalización organizativa.  Non se considera  necesario modificar  este aspecto de
momento, por canto que o incumprimento é motivado polo uso do aforro do concello
que non se ve afectado por esta cuestión.

- Supresión de entidades de ámbito territorial inferior ao municipio. Este concello non
ten entidades desta natureza.

- Unha proposta de fusión cun municipio colindante da mesma provincia. Considérase
que tampouco se trata dunha medida necesaria por canto que tal e como se ven de-
mostrando este concello, ten capacidade suficiente para seguir prestando os servizos
básicos aos seus veciños sen ser necesario fusionarse con outros.
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Non se fai  referencia ás partidas orzamentarias ou rexistros orzamentarios nos que se
contabilizarán as medidas pois as mesmas non consisten en “facer”, senón en “deixar de
facer”. De feito, do que se trata é de reducir o financiamento de gastos con con cargo ao
remanente de tesourería.

IX.- CONCLUSIÓNS

O  presente  plan  económico  financiero  é  de  obrigada  elaboración  e  aprobación  como
consecuencia do incumprimento da regra de gasto constatado na liquidación do orzamento
do exercicio 2015. 

O incumprimento da regra de gasto está motivado polo financiamento durante o exercicio
2015  de  modificacións  orzamentarias  con  cargo  ao  remanente  líquido  de  tesourería
afectado, así como polo recoñecemento de obrigas con cargo ao remanente de tesourería
para gastos xerais. 

Como consecuencia do anterior e dando cumpriemtno ao previsto no artigo 21 do LOEPSF)
esta alcaldía formula o presente plan económico financeiro para a súa aprobación polo ple-
no.

Considérase que unha vez aplicadas as medidas contidas no presente plan, o Concello de
Fene cumprirá co obxectivo da regra do gasto ao final do exercicio 2017, con ocasión da
aprobación da liquidación do dito exercicio. 

8. Mocións urxentes

8.1 Moción da Corporación Municipal no día mundial pola eliminación da violencia contra a
muller

A voceira  do  grupo  Mixto  municipal,  María  Carmen Martínez  Rodríguez,  dá  lectura  ao  seguinte
Manifesto da Corporación Municipal no día mundial pola eliminación da violencia contra a muller,
unha vez que queda incorporado á orde do día logo de obter o voto unánime na súa urxencia polos
concelleiros presentes, coa xustificación de que o asunto quede aprobado antes do día 25.

“Manifesto da Corporación Municipal no día Mundial pola eliminación da violencia contra a muller

25 de novembro de 2016 

A violencia machista é unha realidade vixente e firmemente arraigada na nosa sociedade. Ten a súa
orixe nas relacións de poder e desigualdade existentes entre homes e mulleres, respaldada por unha
organización social asentada no patriarcado. Este é un problema estrutural e multidimensional, que
afecta a mulleres de todas as idades e culturas do mundo e, polo tanto, esixe un compromiso de
todos os sectores sociais e políticos, como símbolo da responsabilidade compartida real, firme e
activa.

Tres  décadas  pasaron  dende  que  o  primeiro  Encontro  Feminista  de  Latinoamérica  e  do  Caribe
(Bogotá,1981) propuxo o 25 de novembro como día Mundial pola eliminación da violencia contra a
muller, como denuncia dos múltiples tipos de violencia que sufrían as mulleres. Esta data lembra ás
irmás Mirabal, asasinadas polo seu activismo a mans da policía secreta do ditador Trujillo (República
Dominicana).

Hoxe, segue a haber asasinatos con nome de muller, polo feito de selo. O Instituto da Muller cifra en
35 o número de mortes no que levamos de ano, polo que segue a ser preciso un día que simbolice a
lacra e a loita, que siga a visibilizar a violencia contra as mulleres nos diferentes tempos e espazos.
Chegan  novas  de  que  nenas  e  mulleres  son  asasinadas  e  vítimas  de  agresións  constantes  en
calquera punto xeográfico. Iso vémolo e sabémolo, pero tamén é importante que poñamos luz na
realidade  cotiá  que  vivimos  e  que  queda  invisibilizada  pola  súa  sutileza  e  normalidade.  Nesa
realidade, as nosas fillas e fillos sofren discriminación por razón de sexo cada día en calquera dos
ámbitos posibles: familiar, escolar, social... con especial presenza nos medios de comunicación e
publicidade.
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Este sexismo vai asentando unha idea do que significa ser, sentir e facer, segundo sexamos homes
ou mulleres, consolidando unha relación desigual no seu valor e reparto de privilexios. Esta base
sustenta múltiples comportamentos que exemplifican o exercizo do poder dun sexo e a negación de
dereitos e oportunidades do outro.

A  actuación  política  debe  traballar  nun  acordo  integral,  que  teña  en  consideración  todas  as
dimensións  que  inflúen  na  violencia  machista,  revisando  e  cumprindo  a  lexislación  vixente,
reservando partidas orzamentarias para os plans estratéxicos de prevención universal, poñendo en
marcha  protocolos  de  coordinación  interprofesionais,  proporcionando  apoio  no  ámbito  xurídico,
educando nas emocións e reivindicando modelos de persoas libres e seguras. 

A través deste manifesto damos voz a todas as mulleres vítimas da violencia machista, así como ás
fillas e fillos de familias rotas polo exercizo do poder patriarcal. 

Hoxe, as mulleres e homes da corporación do concello de Fene lembrámonos do camiño andado, do
recoñecemento dos factores que inciden nas diferentes caras do machismo, e comprometemos o
noso traballo coa loita pola igualdade e a convivencia. 

Seguiremos facendo camiño, conscientes de que non só é importante a conmemoración dun día,
senón que durante todo o ano hai que dispoñer de recursos eficaces e integrais.

Expresamos o noso apoio a todas as vítimas, e o compromiso de desenvolver todas as actuacións
municipais que dependan do noso quefacer para previr e intervir en todas aquelas situacións que
sexa preciso

Fene, 28 de Outubro de 2016.-

Sandra Permuy Meizoso                                                      Gumersindo P. Galego Feal
Voceira do BNG                                                                          Voceiro do PP

Antón L. Noceda Carballo                                            Xoan Manuel Rodríguez Bastida
Voceiro do PSOE-PSdG                                                     Voceiro de Somos Fene

Mª Carmen Martínez Rodríguez
Voceira de EU-IU”

Abre o debate o concelleiro do grupo municipal Socialista, Joaquín Julián Ayala Garrido, que di que o
seu grupo ratifica a moción e está decididamente convencido co seu contido. Como dixo a concelleira
de Benestar Social e Igualdade terá que darse conta ao ámbito educativo, así ía no texto da moción
do ano pasado, porque entende que todas as medidas de igualdade de xénero teñen que vir do eido
da educación, pois é onde se pode facer a maior protección da violencia machista.

Sometido o asunto á votación, foi aprobado por unanimidade dos concelleiros presentes.

A vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1. Aprobar o seguinte manifesto cara ao día mundial pola eliminación da violencia contra a
muller:

Manifesto da Corporación Municipal no día Mundial pola eliminación da violencia contra a
muller

25 de novembro de 2016 

A violencia machista é unha realidade vixente e firmemente arraigada na nosa sociedade.
Ten a súa orixe nas relacións de poder e desigualdade existentes entre homes e mulleres,
respaldada por  unha organización  social  asentada no patriarcado.  Este é  un problema
estrutural  e multidimensional,  que afecta a mulleres de todas as idades e culturas do
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mundo e, polo tanto, esixe un compromiso de todos os sectores sociais e políticos, como
símbolo da responsabilidade compartida real, firme e activa.

Tres décadas pasaron dende que o primeiro Encontro Feminista de Latinoamérica e do
Caribe (Bogotá,1981) propuxo o 25 de novembro como día Mundial pola eliminación da
violencia contra a muller, como denuncia dos múltiples tipos de violencia que sufrían as
mulleres. Esta data lembra ás irmás Mirabal, asasinadas polo seu activismo a mans da
policía secreta do ditador Trujillo (República Dominicana).

Hoxe, segue a haber asasinatos con nome de muller, polo feito de selo. O Instituto da
Muller cifra en 35 o número de mortes no que levamos de ano,  polo que segue a ser
preciso un día que simbolice a lacra e a loita, que siga a visibilizar a violencia contra as
mulleres nos diferentes tempos e espazos.
Chegan novas de que nenas e mulleres son asasinadas e vítimas de agresións constantes
en  calquera  punto  xeográfico.  Iso  vémolo  e  sabémolo,  pero  tamén  é  importante  que
poñamos luz na realidade cotiá que vivimos e que queda invisibilizada pola súa sutileza e
normalidade. Nesa realidade, as nosas fillas e fillos sofren discriminación por razón de
sexo cada día en calquera dos ámbitos posibles: familiar, escolar, social... con especial
presenza nos medios de comunicación e publicidade.

Este  sexismo  vai  asentando  unha  idea  do  que  significa  ser,  sentir  e  facer,  segundo
sexamos homes ou mulleres, consolidando unha relación desigual no seu valor e reparto
de privilexios. Esta base sustenta múltiples comportamentos que exemplifican o exercizo
do poder dun sexo e a negación de dereitos e oportunidades do outro.

A actuación política debe traballar nun acordo integral, que teña en consideración todas as
dimensións  que  inflúen  na  violencia  machista,  revisando  e  cumprindo  a  lexislación
vixente,  reservando  partidas  orzamentarias  para  os  plans  estratéxicos  de  prevención
universal,  poñendo  en  marcha  protocolos  de  coordinación  interprofesionais,
proporcionando  apoio  no  ámbito  xurídico,  educando  nas  emocións  e  reivindicando
modelos de persoas libres e seguras. 

A través deste manifesto damos voz a todas as mulleres vítimas da violencia machista, así
como ás fillas e fillos de familias rotas polo exercizo do poder patriarcal. 

Hoxe, as mulleres e homes da corporación do concello de Fene lembrámonos do camiño
andado, do recoñecemento dos factores que inciden nas diferentes caras do machismo, e
comprometemos o noso traballo coa loita pola igualdade e a convivencia. 

Seguiremos facendo camiño, conscientes de que non só é importante a conmemoración
dun día, senón que durante todo o ano hai que dispoñer de recursos eficaces e integrais.

Expresamos o noso apoio a todas as vítimas, e o compromiso de desenvolver todas as
actuacións  municipais  que  dependan do noso quefacer  para  previr  e  intervir  en todas
aquelas situacións que sexa preciso.

8.2 Moción dos grupos  do BNG, PSOE,  Somos Fene e grupo mixto sobre a retirada de
pneumáticos da Rubber

Introdúcese na orde do día logo de obter o voto unánime sobre a súa urxencia a seguinte moción
sobre a retirada de pneumáticos da Rubber, xustificándose a urxencia por parte do alcalde en que a
Consellería se comprometeuse a retiralos en setembro ou outubro e inda non se iniciou a retirada,
polo que cómpre trasladar o malestar.

“PROPOSTA DOS GRUPOS DO BNG, PSOE, SOMOS FENE E GRUPO MIXTO

O 10.10.2016, Julio Santos Rodríguez, veciño de Fene e residente xunto as instalacións da mercantil
Rubber Industrias del Caucho, SA presentou un escrito para que o Pleno se manifeste publicamente
nun Pleno sobre a urxencia de retirar os pneumáticos que hai acumulados nas instalacións desta
empresa a unha planta de tratamento.
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Os grupos políticos municipais do BNG, PSOE, Somos Fene e grupo Mixto do Concello de Fene queren
subscribir  o  escrito  presentado  por  este  veciño,  xa  que  é  un  feito  a  acumulación  de  miles  de
pneumáticos nas instalacións da empresa sita na zona de Santa Ana que levan moito alí depositados
e que hai  tempo que xa deberían terse trasladados para recibiren o correspondente tratamento
nunha planta axeitada a tal finalidade.

Os partidos asinantes, tanto individual como conxuntamente, xa teñen opinado en diversos medios e
ocasións en relación coa necesidade de baleirar e facer o tratamento que precise o terreo onde se
acumulan  os  pneumáticos,  logo  do  seu  traslado  a  unha  planta  de  reciclaxe  para  recibiren  o
tratamento que precisen.

É polo que,  todos os grupos nomeados, presentan conxuntamente para o seu debate e posterior
aprobación no Pleno a seguinte

MOCIÓN

1. Declarar a urxencia de retirar o pneumáticos que hai acumulados nas instalacións da empresa
Rubber Industrias del Caucho, SA, na zona de Santa Ana, Fene, a unha planta de tratamento sen
máis dilacións.

2. Reprobar as dilacións no tempo que está a ter a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio respecto da contratación administrativa para proceder á retirada dos pneumáticos.

3. Darlle traslado deste acordo á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.”

O grupo municipal do PP presenta unha emenda de forma que se suprima a palabra reprobar pola de
urxir,  a emenda é aceptada polos propoñentes,  pasando a ser  subscrita a moción por todos os
grupos políticos municipais e quedando o punto segundo da moción como segue:

“2.  Urxir  á  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio  respecto  da  contratación
administrativa para proceder á retirada dos pneumáticos sen máis dilacións.”

Abre o debate o alcalde que di que esta moción preséntase segundo o escrito dun veciño, Xulio
Santos,  que solicita que o Pleno se manifeste ao respecto. Segundo esta proposta se fixo unha
proposta apoiada polos grupos municipais do BNG, Socialista, Mixto e Somos Fene.

A continuación fai uso da palabra  o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que anuncia que non van votar a favor desta moción, sen prexuízo das razóns que poida ter
este  tema,  porque  cre  que  a  actuación  da  Consellería  non  é  reprobable,  ao  contrario,  si  son
reprobables as actuacións que non se fixeron ata esta data. Hai que lembrar que Julio Santos está
nesa nave a raíz dun expediente de creba que se levou no xulgado de Ferrol. No seu momento tívose
que facer cargo deses pneumáticos foi o síndico da creba, que é o administrador xudicial que queda
logo de que a empresa pasa a estar nas mans do xulgado. Debido as circunstancias desta creba e da
empresa,  neste tema todo o mundo se lavou as mans, así  o primeiro responsable de retirar os
pneumáticos foi a empresa, logo o síndico da quebra a través do xulgado, xa que se trababa dunha
actuación urxente como logo se recoñeceu e foi unha actuación que se debera facer e non se fixo. A
nave da empresa estaba hipotecada e foi subastada nun procedemento hipotecario no que lembra
que se lle adxudicou a unha empresa de Valencia, con todos os seus contidos e accesorios que había
dentro da parcela, que debía incluír a súa vixilancia, así dende que o xulgado adxudica a titularidade
do inmoble a unha empresa a responsabilidade da retirada dos pneumáticos é da nova propietaria,
que non sabe se está ou non ou se se deu á fuga, pero eses son os dous primeiros responsables.
Logo disto, pasados 15 anos, actívanse todas as alarmas logo do incendio de Seseña e a actuación
da Consellería pensa que foi a que debía ser, pois trátase dunha propiedade privada e para acceder a
ela precisa de autorización xudicial e ata ese momento ninguén se deu conta disto. Unha vez feito
isto  e  logo  de  sacar  o  procedemento  de  licitación  adxudicoulle  a  unha  empresa  a  retirada  e
transporte dos pneumáticos a unha planta de reciclaxe pero a adxudicataria renunciou, o cal non é
culpa da Consellería, que o que ten que facer é volver licitar e adxudicar este contrato. Está a falar
dunhas actuacións que son bastante longas no tempo e que neste caso, fixéronse con bastante
celeridade,  polo  tanto  subscribe  a  petición  de  Julio  Santos  e  o  único  que  solicitou,  xa  no  seu
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momento, foi cambiar a palabra por reprobar por urxir. Di que presentan esta emenda para votala a
favor, caso contrario o seu voto sería a abstención.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  Socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo, que di que xa dixo cal era a súa preferencia pero o seu grupo estará ao que diga o resto
dos grupos. Entende a exposición do voceiro do partido Popular, incluso podería entender a súa
situación se no texto se reprobara á conselleira ou á Consellería, pero o texto reproba a dilación no
tempo,  que  entende  que  si  se  dá  incluso  asumindo  o  relato  temporal  exposto,  pero  a  propia
concelleira anunciou cando a empresa renunciou ao contrato que isto estaría resolto no mes de
outubro, e outubro xa pasou. Pensa que hai dilación e que reprobar o retraso non é ir moito máis alá
cando ademais garda máis fidelidade co texto da persoa que presentou o escrito. Non obstante
estará ao que digan o resto dos voceiros porque o seu grupo non vai ser o único en discordia.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que xa dixo que reprobar ou urxir queren dicir practicamente o mesmo e é partidario
de usar a palabra urxir.

De seguido fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez,
que coincide co voceiro do grupo municipal Socialista no senso de que se pide a reprobación do
retraso, non obstante se o problema é cambiar esta palabra non se van opoñer.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di entón tería que dicirse reprobar e urxir porque o Concello o que demanda é que
apuren, por iso se se reproba non se demanda que apuren, sinxelamente dirase que se fixo mal ata
agora.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di que pensa que en Mugardos se cambiou a devandita palabra. Se se trata de asumir o
texto que presentou Julio Santos e se trouxese así na moción, pero o certo é que se lle quitaron
cousas sobre todo aquelas cuestións persoais que non viñan a conto.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do BNG, Alejandra Permuy Meizoso,
que di que o seu grupo estaría de acordo coa palabra reprobar porque se axusta máis ao texto da
persoa  que  presenta  a  moción,  pero  tamén  está  de  acordo  en  que  ten  que  ser  unha  moción
consensuada e aprobada por unanimidade.

A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que se acepta a emenda proposta polo grupo
municipal do PP e modifícase a proposta inicial coa seguinte redacción do punto segundo, que sería a
seguinte:  “2.  Urxir  á  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio  respecto  da
contratación administrativa para proceder á retirada dos pneumáticos sen máis dilacións.”

Sometido o asunto á votación, foi aprobado por unanimidade dos concelleiros presentes.

A vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1. Declarar a urxencia de retirar o pneumáticos que hai acumulados nas instalacións da
empresa Rubber Industrias del Caucho, SA, na zona de Santa Ana, Fene, a unha planta de
tratamento sen máis dilacións.

2.  Urxir  á  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio  respecto  da
contratación administrativa para proceder á retirada dos pneumáticos sen máis dilacións.

3.  Darlle  traslado  deste  acordo  á  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do
Territorio.

8.3  Moción  do  grupo  municipal  Somos  Fene  e  Socialista  en  relación  a  cambiar  a
denominación actual de “Avenida do Concello” pola de “Avenida do Alcalde Ramón Souto
González”
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Os  grupos municipais Somos Fene e Socialista presentan a seguinte moción conxunta  en relación a
cambiar a denominación actual de “Avenida do Concello” pola de “Avenida do Alcalde Ramón Souto
González”, que copiada di:

“MOCIÓN AO PLENO DO CONCELLO DO FENE

D. Xoán Manuel Rodríguez Bastida, portavoz do grupo municipal SOMOS FENE e D. Antón Lois Noceda
Carballo,  portavoz  do  grupo  municipal  SOCIALISTA  e,  ao  amparo  do  disposto  no  Regulamento  de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta para a súa aprobación a
seguinte moción.

OBXECTO

Cambiar a denominación actual  de “Avenida do Concello” pola de “Avenida do Alcalde Ramón Souto
González”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 52/2007, de 26 de decembro, “Lei de Memoria Histórica”, pola que se recoñecen e amplían dereitos e
se establecen medidas en favor de quen padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil e a
ditadura, abriu unha etapa na reparación e recoñecemento persoal das vítimas (Artigo 4.1).

A aprobación da citada lei foi un exercicio democrático imprescindíbel para honrar e recuperar a todas as
persoas que padeceron a inxustiza e ate perderon a vida pola defensa da democracia, como foi o caso do
fusilado alcalde de Fene Ramón Souto González, militante e mártir pola democracia e a liberdade.

O deber da memoria histórica non é un recordo sentimental senón a tarefa de repensar todo o acontecido
pola barbarie dos inimigos da democracia. O dereito á verdade, á xustiza e á reparación que merecen as
vítimas é un deber moral da democracia.

Nin as persoas nin os pobos poden escapar do seu pasado, pero si cambiar a forma de míralo e de explicalo.
Como di Tzvetan Todorov, “Se se quere superar o pasado, en primeiro lugar hai que fixar e establecer a
propia historia”.

Este concello, mediante a adhesión á moción, manifesta a súa vontade de contribuír ao coñecemento e a
reflexión sobre o noso pasado, para evitar que se repitan situacións de intolerancia e violacións dos dereitos
humanos como as que ao recoñecer e honrar a memoria do alcalde Ramón Souto, honramos tamén á
democracia que todos compartimos e defendemos, fortalecendo o espírito de reconciliación e concordia, de
respecto ao pluralismo e á defensa pacífica de todas as ideas, fomentando en definitiva os valores e
principios democráticos.

Así pois, por todo iso, o grupo municipal Socialista e o grupo municipal Somos Fene instan ao Pleno do
Concello que aprobe o seguintes

ACORDO

1º Proceder ao cambio da actual denominación de “Avenida do Concello” pola de “Avenida do Alcalde
Ramón Souto González”.

2º Tendo en conta o 1º apartado desta resolución, deixar sen efecto os aspectos do punto 5º da moción do
pleno extraordinario de 23 de decembro de 2006, que se contradigan coa presente.

En Fene a 2 de novembro do 2016
D. Xoán Manuel Rodríguez Bastida D. Antón Lois Noceda Carballo
SOMOS FENE PSdeG-PSOE”

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que o seu grupo presentou esta moción hai dez días e lle dixeron que non ía ser aceptada
como moción para o Pleno de hoxe. Logo acordaron xunto ao partido Socialista en presentar outra moción
de urxencia no Pleno de hoxe. A súa petición de hai dúas semanas non sería para votala por urxencia, pero
o alcalde decidiu non incorporala ao Pleno na orde do día de hoxe e por iso se presenta deste xeito.
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Seguidamente intervén o concelleiro do grupo municipal Socialista, Joaquín Julián Ayala Garrido, que di
que a urxencia vén motivada porque o seu partido entende que xa pasou tempo de abondo dende o
05.11.1998 no que a Corporación de Fene tratou este tema. Naquel  momento aprobouse darlle
recoñecemento a aqueles representantes da Corporación que en 1936 foron fusilados a consecuencia
do golpe de Estado. A Corporación no Pleno de 1998 acordou por maioría absoluta unha moción do
grupo municipal do PSOE de homenaxe ás vítimas da intolerancia e segundo consta no libro de actas,
no punto terceiro daquela sesión, para darlle os nomes de Ramón Souto González, alcalde, Andrés
Iglesias Garrote, Eduardo Barcia Rodríguez, José Pita Pita, Eugenio Casal Vila, José Agras Gómez,
concelleiros, e Jesús Tenreiro Prim, secretario, todos eles fusilados, darlles os nomes a sendas rúas,
instalacións ou equipamentos públicos do Concello. Hai que lembrar que desta sesión plenaria xa
pasaron 18 anos e  pensa  que a  urxencia  algunha  vez  haberá  que metela.  Posteriormente  esta
mesma Corporación  o 07.09.2006,  oito  anos  despois,  a  través  do  seu concelleiro  Iván  Puentes
Rivera, con motivo da súa intervención á proposta de designar a Área de Formación municipal co
nome de Área de Formación Pancho Allegue, logo de manifestar o seu total apoio a dita proposta,
aproveitou a súa intervención para incidir en que xa que se estaba a tratar do recoñecemento de
concelleiros deste Salón de Plenos, deixou constancia que quedaba por cumprir o acordo do Pleno de
1998 de recoñecer aos concelleiros fusilados no ano 1936. Pouco despois, tamén naquel 2006, nun
Pleno extraordinario do 23.12.2006, tamén se aprobou por maioría absoluta, o único punto daquela
orde do día co motivo da declaración do ano 2006 como ano da memoria. Aquel punto único foi unha
moción dos grupos municipais do BNG, PSdeG-PSOE e EU en cuxo apartado 5 se establece: “Tal e
como se ten acordado na Xunta de Voceiros e na Comisión Informativa de Cultura, Ensino, Deportes,
Xuventude e Turismo, dando así cumprimento á moción que neste mesmo senso aprobou o Pleno do
Concello de Fene en 1998, esta Corporación acorda darlle ás novas rúas e prazas que xurdan como
resultado da urbanización e desenvolvemento da APE 11 en Centieiras (Perlío) o nome de Ramón
Souto González, alcalde de Fene en función en xullo de 1936, Andrés Iglesias Garrote e José Agas
Gómez,  tenentes  de  alcalde,  José  Pita  Pita,  Eduardo  Barcia  Rodríguez  e  Eugenio  Casal  Vila,
concelleiros,  e  Jesús Tenreiro Prim, secretario  da Corporación; todos eles  fusilados en agosto  e
outubro de 1936”. Di que non abonda dicir máis e pensan que por fin merecen este recoñecemento e
estiman convinte que sexa a avenida do Concello a que mude o seu nome pola avenida do Alcalde
Ramón Souto González.

A continuación intervén o alcalde que di que antes de entrar no debate da urxencia e, por alusións,
respecto de que o alcalde non ía aceptar a moción, di que houbo unha Xunta de Voceiros logo de
presentar a primeira moción, na que acordaron por unanimidade, primeiro obter información destes
acordos plenarios para ver como se ía facer e o representante do grupo municipal Somos Fene
admitiu que podía retirar a moción, aínda que logo o señor Rodríguez Bastida, á noite, díxolle que
non. Segundo isto, puideron perfectamente presentar a moción na Comisión por urxencia e non o
fixeron, polo que non é que el leve ou non a moción. 
Prosegue dicíndolle ao voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, con todo
o cariño do mundo, que para el hai unha personaxe moi entrañable nos debuxos de Mafalda que se
chamaba Manolito, ao que a profesora lle preguntaba nun momento determinado na escola: - Manolito, ti
que é o que non entendes?, ao que el contestaba: - Bueno, para decir verdad, desde marzo hasta ahora
nada. En consonancia con isto, dille ao voceiro de Somos Fene que el dende hai un ano ata agora non se
entera de nada, que ou el ou o seu grupo poden, cando queiran, presentar unha moción urxente nunha
Comisión ou nun Pleno, como fixeron hoxe cunha moción que presentou ás 14.00 h, e iso non é que o
alcalde a introduza na orde do día ou non, hai que presentala e votar a urxencia. 

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di o seu grupo presentou a moción antes da Xunta de Voceiros. Á dita reunión convocóuselles
por correo electrónico con vinte horas de antelación, non tiña orde do día e era meramente informativa.
Tratouse o tema desta moción e díxose que se ía achegar a documentación ao respecto que xa se tratara e,
canto houbo esa información, mandoulle un correo dicindo que mantiñan a moción.

De seguido intervén o alcalde para dicirlle ao voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel
Rodríguez Bastida, que non é verdade o que dixo porque mandou o correo electrónico antes de ter a
información aquel mesmo día pola tarde, pois a información se lle deu case cinco días despois.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que contesta ao alcalde que a información do que pasou no Concello non vai ser a que el lle dea,
poden acceder á información facilmente. Respecto dos chistes de Manolito dille que el si sabe o que el é ou
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non é. Dille que el non é nacionalista porque o primeiro que ten que ter un nacionalista é ter o seu nome en
galego e non o ten. Dille  que non é demócrata porque non comparte as actividades e as actitudes
democráticas cando hai debates. Se hai a máis mínima democracia non se pode convocar unha xuntanza
sen ter unha orde do día para a toma de decisións.

A continuación intervén o alcalde que lle pregunta ao voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel
Rodríguez Bastida, se isto é para xustificar a urxencia? Dille que non se entera de nada e rógalle que lea o
regulamento. A Xunta de Voceiros é un acto non oficial, oficioso. No pouco tempo que leva no Concello a el
o teñen convocado as 09.00 h para reunirse as 10.00, as 11.00 ou as 12.00 h. Non é unha Comisión
Informativa que hai que convocar segundo un procedemento.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que a convocatoria era para tratar asuntos importantes para o Concello.

O alcalde pregúntalle ao voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, se lle
parece pouco importante o Plan económico financeiro e a Ordenanza do IBI que se trouxo hoxe aquí.

Seguidamente intervén o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que pide unha
cuestión de orde.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di
respecto da moción que tamén quixeran ter participado e se segue adiante van votala a favor. Di que ao
mellor non é transcendente, pero si importante, que o seu grupo ía propoñer que se lle dera o nome á praza
en vez de darllo á rúa cara evitar problemas dos envíos postais que están sucedendo cos cambios de
denominacións, tal como ocorreu na Coruña no que nalgúns casos continúan os dous nomes por cuestións
de orientacións ou cartería, xa que á xente supónlle un cambio importante, cousa que non ocorrería se se lle
dá o nome á praza. Esa é a suxestión que propón e pide que se retire a moción ou falar disto, porque non
sabe cal é a posición do goberno e porque tamén hai uns acordos plenarios que xa están tomados. Non
obstante, logo da súa matización, di que o seu grupo non ten problema en votar a favor da urxencia.

De seguido intervén a voceira do grupo mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, que di que pon
por diante que está a favor de todo aquilo que supoña un cambio cara avanzar na democracia ou nas
liberdades, pero o que non entende é a urxencia, se se acordou en 1998 e logo en dous Plenos máis no que
se falou disto, non ve cal é a urxencia deste asunto que non poida esperar ao mes de decembro, non é algo
vital. Cre que se debe consensuar isto entre todos, porque ben é certo que ao mellor o seu grupo coincide
máis coa postura que acaba de presentar o voceiro do grupo municipal do PP; non é boa idea cambiar o
nome da rúa porque foi toda a vida así, é onde está o Concello e pode ser que sexa mellor darlle o nome a
unha praza ou a un parque que non dea problemas de direccións postais e ademais non só se aprobou
darlle o nome do alcalde, senón de toda a Corporación. 
Di que habería que ver o xeito de consensuar isto e que criterios se van seguir coa Lei da memoria histórica,
porque é certo que mañá, o seu grupo pode presentar unha moción para que a rúa do Concello se chame a
rúa da Pasionaria e teñen toda a lexitimidade para facelo, ou o partido Popular quere chamarlle rúa Fraga
Iribarne ou o PSOE chamarlle Zapatero. Di que o normal é que isto se consensúe e, dende o seu punto de
vista, a moción non ten a urxencia como para tela que aprobar hoxe.
 En calquera caso, é certo que na Xunta de Voceiros non se dixo que non se aceptaba a moción, falouse de
aprazala para consensuar este tema entre todos os grupos da Corporación. Par ela non hai urxencia
ningunha, pero se ao final decídese votala a favor, votaráa, pero reitera que urxente non é.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do BNG, Alejandra Permuy Meizoso,
que di que o seu grupo está a favor da recuperación da memoria histórica pero na reunión de
voceiros  e  voceiras  do  21.10.2016  acordaron  estudar  e  acadar  as  actas  de  1998  e  2006  para
estudalas e consensualas entre todos. Deberíase seguirse o mesmo criterio e non sabe por que se
pode cambiar a avenida do Concello, que é un símbolo de democracia e non, por exemplo, a avenida
de Antonia Montero. O punto 6 do Pleno do 2006 alude a Ramón Souto González, alcalde e Jesús
Tenreiro Prim, secretario, para facelos fillos predilectos e pregunta, por que non primeiro facelos
fillos predilectos e logo darlle nome ás rúas? Supón que o voceiro e o concelleiro do grupo municipal
de Somos Fene terán consensuado esta moción coas Sociedades e as Asociacións, tanto que se
xactan da participación cidadá. Pregúntalles se non sería mellor recadar a información a través da
arquiveira municipal para saber a que xente do Concello se lle pode poñer nomes ou a quen se lles
pode quitar? Por todo isto vanse abster porque non considera urxente este asunto, aínda que o seu
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grupo estea de acordo coa Lei de memoria histórica e de pórlle a esta xente os nomes dalgunhas
rúas, pero non coa urxencia que se esixe neste momento.

Seguidamente  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  Socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo, que di que do que se leva falado cada quen que pense cal é a súa posición. Leu estes días
cousas nos medios de comunicación e di que hai que dedicarse menos a nadar e gardar a roupa e
que cada quen diga o que de verdade pensa, porque aquí hai cousas que poden ser accesorias como
este lío de como se propoñen as cousas, que é bastante desagradable, e cada quen pode ter a súa
opinión, como tamén a ten el, pero chegados a este Pleno non lle interesa. Interésalle se se quere
recuperar a memoria da xente que morreu defendendo a democracia e a liberdade ou non. A partir
das urxencias, cando o BNG lle propuxo o de Pancho Allegue, a pesar de que antes había outras
mocións respecto dos concelleiros e o alcalde fusilado no Concello de Fene, o partido Socialista non
dubidou nin un momento, nin de cando se trataron, nin se o había que adiar ou non, asumiuse a
proposta, apoiouse e votouse sen dubidalo. Agora fálase de persoas, que é certo que unha era do
partido Socialista, pero outras tamén doutras organizacións políticas, como o caso do secretario e
doutros concelleiros fusilados que morreron defendendo a democracia e a liberdade. Sobre isto non
hai medias tintas, ou si ou non, ou estase por recoñecer estes feitos ou non se está. Tamén, con
todo o cariño, dille á concelleira de EU que el tenlle moito respecto á figura histórica da Pasionaria
pero están en Fene e estase a lembrar a historia deste Concello e por iso pensa que se están a
mesturar debates de dúas dimensións diferentes. Respecto do lugar, dille ao partido Popular que
pode darlle valor a calquera suxestión de calquera espazo, pero o seu partido entende que o alcalde
que fusilaron no 1936 ten que ter  un espazo relevante dentro  do Concello  e esta avenida o é,
ademais reúne moitos outros requisitos para selo, non é excesivamente grande en tamaño, non hai
moito veciño afectado, é un nome que ten que ver coa historia e tradición de Fene e por tanto é
susceptible de ser cambiada. A partir disto o seu grupo non vai entrar nas miserias, por moi lexítimas
que lles parezan, de como chegaron ata aquí, porque non quere ensuciar o debate con estes termos
e, se se quere debater o fondo, que cada quen diga de verdade o que pensa. Con isto non cuestiona
a lexitimidade de ningunha das intervencións que se fixeron, nin do voceiro de Somos Fene, nin do
alcalde, nin de ninguén, pero pensa que debater as formas e non os fondos é meterse no lodo máis
que en ningún outro sitio.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que se falou das actas de 1998 e 2006, pero el parte dunha base que é a Lei da memoria
histórica  que  se  aprobou  o  26.12.2007.  Naqueles  plenos  acordouse  poñer  o  nome  de  personaxes
distinguidos na futura urbanización que se ía facer en Centieiras que non se fixo, e seguir dicindo que cando
se faga, lle parece totalmente absurdo, porque se trata dunha cuestión de fondo porque o alcalde fusilado
de Fene é patrimonio de Fene. A cuestión é se hai o propósito de recoñecer a loita pola liberdade que lle
costou a vida ao alcalde de Fene, si ou non, o resto é desvirtuar o tema. O sitio máis distinguido e con máis
sentimento para un alcalde de Fene é a avenida do Concello. Como se dixo non quere embarrar o asunto,
quere que se recoñeza en base á Lei da memoria histórica ao alcalde fusilado de Fene.

Seguidamente  fai  uso  da  palabra  o  voceira  do  grupo  Mixto  municipal,  María  Carmen  Martínez
Rodríguez,  que  di  que  reitera  e  quere  que  conste  expresamente  na  acta  que  está  a  favor  de
recuperar a memoria histórica, de resarcir a todas aquelas vítimas da época franquista. Claro que lle
interesa recuperar a memoria histórica pero o que ve é que resulta que daquela Corporación da que
todos foron asasinados o único ao que se lle recoñece é ao alcalde, cando aquela acta fala de toda a
Corporación. Outra cousa que non sabe, porque daquela non pertencía á Corporación e se aquela
proposta de Pancho Allegue foi por urxencia ou se foi consensuada. Reitera que está a favor de todo
recoñecemento cara as vítimas do fascismo e quere que as cousas se fagan ben, e isto non ten
urxencia  ningunha  e  ben  se  podía  tratar  nunha  Xunta  de  Voceiros,  facer  unha  xuntanza
extraordinaria e levar este asunto para o Pleno de decembro. Non lle ve a urxencia pois non é algo
que caduque mañá, aínda que está a favor. Está a falar de retrasar a moción un Pleno, un mes.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do BNG, Alejandra Permuy Meizoso,
que di que o seu grupo está a favor da memoria histórica pero non está de acordo co xeito desta
presentación, quere un criterio conxunto e común, que sexa algo consensuado de toda a Corporación
municipal,  quere darlle un pouco máis de seriedade e non segundo unha moción presentada ás
14:00 h, cando incluso algún grupo municipal non a tiña ao comezo do Pleno.

*VER DILIXENCIA AO PÉ
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Rematado o debate sométese á votación a urxencia da moción co resultado de 10 votos a
favor (2 do grupo municipal  Somos Fene, 3 do grupo municipal  Socialista,  4 do grupo
municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal e 5 abstencións do grupo municipal do PP.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que le a moción.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di
que hai uns datos obxectivos que están aí, que un alcalde de Fene foi asasinado, que un acordo plenario
adoptouse en 1998 e outro no 2006 e que a Lei de memoria histórica está aí e afecta a toda a poboación.
Por iso di que son datos obxectivos que nada ten que discutir respecto deles e por iso o seu grupo votará a
favor.

A  continuación  fai  uso  da  palabra  o  voceiro  do  grupo  municipal  Socialista,  Antón  Lois  Noceda
Carballo,  que  di  que  agradece  aos  grupos  políticos  que  anunciaron  o  seu  voto  a  favor  como
agradeceralles aos grupos que se sumen á iniciativa, que espera que sexan todos. Cre que a cuestión
está suficientemente debatida e aclara que ten pertinencia tratar esta moción e tratala xa, pois as
resolucións que xa estaban acordadas, concretamente o tema de Centieiras, o tempo foi facendo que
se vexa como un horizonte moi lonxano, pois non se ve que ese polígono se poida desenvolver.
Acláralle á voceira do grupo Mixto municipal que non se trata de poñer diante a un e a outros detrás,
nin de poñer a uns como máis importantes ca outros, trátase de comezar un camiño que ten que
seguir e por algún sitio habería que comezalo e eles consideraron pertinente comezar polo alcalde.
Igual hai algúns datos históricos que dixeran que serían convinte comezar por outro, pero cos que
teñen  recuperado  daquela  época  e  cos  que  recuperaron  traballadores  deste  Concello,  por
investigadores que deixaron os seus traballos nos Departamentos deste Concello, confírmanlles que
sería bo comezar polo alcalde.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo municipal do BNG, Alejandra Permuy Meizoso,
que di que o seu grupo votará a favor porque está de acordo coa recuperación da memoria histórica. 

Sometido o asunto á votación, foi aprobado por unanimidade dos concelleiros presentes.

A vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1º Proceder ao cambio da actual denominación de “Avenida do Concello” pola de “Avenida do
Alcalde Ramón Souto González”.

2º Tendo en conta o 1º apartado desta resolución, deixar sen efecto os aspectos do punto 5º da
moción do pleno extraordinario de 23 de decembro de 2006, que se contradigan coa presente.

9. Rogos e preguntas

A continuación o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, fai os seguintes
rogos e preguntas:

- En primeiro lugar pide desculpas por non felicitar ao principio do Pleno á nova concelleira do grupo
de  goberno,  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  e  aproveita  agora  para  facelo  como  primeira
intervención de rogos e preguntas e rógalle, xa que xa está actuando como goberno e baseándose
na  súa  memoria  histórica,  dada  a  traxectoria  de   catro  anos  atrás  desta  concelleira,  non  moi
favorable co partido Popular, que se lembre de ler, cara ao futuro cando veña aos Plenos, o que fixo
antes para retractarse das súas actuacións por votar no seu momento en contra dalgún asunto ou se
absteña agora, por votar no seu momento en contra. Con isto refírese ao punto da orde do día do
patrimonio do solo municipal que trataron antes e pasa a dar lectura da acta da última sesión da
lexislatura  anterior  da Comisión Informativa  de Urbanismo na  que a concelleira  do grupo Mixto
municipal, María Carmen Martínez Rodríguez,  votou en contra da inclusión deste mesmo asunto na
orde do día e impediu acadar a maioría suficiente para tratar este asunto e non pasou ao Pleno.
Agora esta mesma proposta, igualiña que como foi á Comisión veu hoxe aquí e votouna a favor.
Conclúe advertíndolle que non se confunda de expediente porque se trata exactamente do mesmo
asunto, que neste caso non ten importancia, pero ao mellor sucesivas actuacións si as poden ter, por
iso faille este rogo para que comece con bo pé.
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Contéstalle  a  concelleira  do grupo Mixto  municipal,  María  Carmen Martínez Rodríguez,  que está
segura de que o grupo municipal do PP fará este tipo de revisións por ela, ao que o voceiro do grupo
municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, contéstalle que mentres estean na oposición ese é o
seu traballo.
 
- Fene non funciona. Este goberno perdeu o plan medioambiental segundo consta no Servizo de
Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente da Deputación ao quedaren excluídos os Concellos de
Fene e Cambre. O Concello de Fene foi por non presentar a solicitude en prazo, unha solicitude de
37.909 euros e anticipándose ao que lle van contestar di que non hai erros informáticos porque a
plataforma poderá estar cargada, pero se non se esperase ao último día non pasaría isto e no último
caso, inda que sexa preceptivo presentar os proxectos telematicamente se lle pasara a el, collería o
proxecto e o presentaría por rexistro para logo xa discutir o método. Por iso quere saber cales foron
os motivos reais polos que se perdeu esta subvención.

Contéstalle o alcalde que a responsabilidade última do que ocorre no Concello sempre é do alcalde,
polo tanto a culpa de que non entrase en prazo, á marxe de calquera tema informático que, como
ben dixo,  non serve de escusa e todos os  que traballan coa ou na Administración saben como
funciona isto. Respecto deste plan houbo un malentendido no seu momento, houbo varios proxectos
que se ían presentar e non se deu presentado con tempo suficiente. Cando se intentou solucionar
isto o 15.07.2016 xa había definido un dos proxectos e intentouse presentar nese día, pero por
cuestións de tempo cometeuse un erro ao non presentar a solicitude antes das 14.00 h, por tentar
presentar toda a documentación. O erro foi non telo presentado antes, aínda que faltase algunha
documentación,  e como consecuencia disto non deu tempo de presentalo en prazo, non quedou
gravada  a  solicitude  antes  das  14.00  h  e  automaticamente  a  dita  subvención  perdeuse.  A
responsabilidade neste caso é súa que debía ter preparado isto en xullo e non o tivo preparado.

- No Pleno pasado houbo unha serie de carencias que se denunciaron respecto dos colexios e de
obras que non se fixeron polo que quere saber se xa se fixo algo. Tamén saben que non se dotou, ou
se fixo mal, respecto da mesa que necesitaban no colexio do Ramo.
Contéstalle a concelleira de Servizos que respecto das mesas se tomou a decisión de mercar unhas
novas mesas pregables que se darán en cesión ao colexio mentres teñan o comedor. O problema que
había era basicamente a falla de espazo e con esta solución arránxase o problema.

- Antes de que se presenten os orzamentos quere preguntar se se vai facer algunha modificación das
ordenanzas fiscais ou se se van traer as ordenanzas fiscais ao Pleno.

Contéstalle o alcalde que, segundo xa lle comentou aos grupos municipais, queren presentar unhas
ordenanzas fiscais xunto cun par de actuacións máis que se queren tocar como é a de Deportes. Di
que xa están preparadas e só hai que sacalas adiante para presentalas. Ao mesmo tempo quere
presentarlles uns orzamentos que dean tempo suficiente para que nun par de meses poidan estar
debatidos suficientemente por todos os grupos municipais e as sociedades, xa se lle comentou a
algunha nalgunha reunión, e verase que se pode adaptar desas ordenanzas neses novos orzamentos.

- Fíxose algo respecto da ampliación do cemiterio?.Comprobou que o día de defuntos xa non estaba
o papel para inscribirse como interesado para adquirir os novos panteóns.

- Respecto da auga de Magalofes di que leva abandonada máis dun ano e non sabe se se fixo
algunha xestión.

Contéstalle o alcalde que nestes dous últimos meses non se fixo ningunha outra xestión dende a
última pregunta que lle fixeron. Falouse cun dos propietarios para poder chegar a un acordo, pero de
momento non se pechou nada.

- En relación coa Cámara Agraria quere saber se se fixo algunha xestión, xa que calquera día a Xunta
de Galicia pode proceder ao desafiuzamento deste local.

Contéstalle o alcalde que se recuperou hai uns meses unha valoración que había que non tiña nada
que ver co que a Xunta lle presentou e ata o momento tampouco volveu falar coa Xunta de Galicia
para que axustase o prezo, ou se existe esta posibilidade para facer unha nova valoración. Tampouco
hai ningún requirimento neste sentido.
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- Fíxose  algunha  xestión con Renfe  respecto  dos pasos  elevados de Marqués de Figueroa e  do
subterráneo de Antonia Montero?

Contéstalle o alcalde que as xestións van moi lentas. Tivo unha reunión hai uns dez días con dúas
persoas de Renfe e outra dunha empresa no que se volveu tratar o tema. Tamén se aclararon unha
serie desas obras gloriosas que fixo nestes últimos catro anos o partido Popular e que están dando
uns problemas enormes a unha serie de veciños en Barallobre, incluso a xente de Adif nomeoulle o
responsable de que as ditas obras estean mal feitas. Nesta reunión dixéronlle que precisan que se
nomee un novo responsable da zona norte, xa que o que hai nomeado dende as primeiras eleccións
de decembro foi nomeado dende Madrid e non está a tocar este tipo de temas. Dixéronlle que consta
a solicitude de Fene por escrito e as correspondentes reiteracións para reunirse e esperan que, se hai
un novo goberno, se nomee un novo responsable co que se organizaría unha nova reunión para
tratar estes asuntos.

- Fíxose algo ou se deu algún paso para a remunicipalización da auga?

Contéstalle o alcalde que está a mirar distintos temas e recopilando a información dos contratos que
hai agora e terá que ter uns informes para poder ver a forma máis axeitada. Non obstante este será
un tema que terán que tratar todos os grupos e, segundo teña os informes, os irá presentado para o
seu debate.

- Fíxose algo respecto de radio Fene?, convocouse a asemblea de Radio Fusión?. Que está pasando
respecto da nova demanda dun traballador de Radio Fusión?.
Contéstalle  o  alcalde  que  houbo  outra  reclamación  e  que  Radio  Fusión  se  fixo  cargo  das
indemnizacións dos traballadores que lle reclamaban ao Concello, co cal o Concello quedou libre de
terse que facer cargo de nada. Agora estase pendente do que pasa con esta última reclamación e
esta documentación achegóuselle ao avogado que leva isto.

- Houbo algunha novidade respecto do Consello Escolar dende o último Pleno?

Contéstalle a concelleira da Área de Dinamización Social e Transparencia, María Carmen Martínez
Rodíguez, que di que falou cos colexios e maioría deles están a facer as súas propias reunións para
ter o seu propio Consello Escolar. Teñen de prazo, segundo a Consellería ata finais de novembro, por
iso a partir desa data comezarase a constituír o Consello Escolar Municipal.

- Viron a técnicos dunha empresa de enxeñería medindo o parque Lineal do río Cádavo. Xa se fixo a
pregunta na  Comisión  e non se  lle  soubo dicir  se  era  algo  de obras,  de servizos  ou de medio
ambiente e ninguén se enterou.

Contéstalle o concelleiro delegado da Área Desenvolvemento Territorial e do Medio, Justo Martínez
Ardá, que si se informou de que Área era a competencia, o que pasa é que preguntaron na Comisión
que non correspondía.

Pola súa banda a concelleira delegada de Medio Ambiente, María Manuela Aguilar Prieto, contéstalle
que o proxecto que se está a facer é a “Adecuación ambiental peonil e seguridade do tramo urbano e
das dotacións e entorno do río Cádavo en Fene, Perlío”.

A continuación o alcalde engade que se pediu unha subvención para a redacción de proxectos de
carácter medio ambiental que foi concedida e subvencionouse facer o proxecto que se dixo.

- Detectou nas actas das Xuntas de Goberno Local e nas Resolucións da alcaldía bastante retraso na
tramitación das axudas de emerxencia social xa que veu que algún expediente comezou en marzo e
rematou en outubro ou novembro.

Contéstalle a concelleira da Área de Dinamización Social e Transparencia, María Carmen Martínez
Rodíguez, que di que se fixo unha reorganización do traballo. Estase a tramitar as xustificacións de
finais de 2014, estanse sacando un bo número de expedientes diarios de todo o que vai con retraso,
estanse traballando nas axudas municipais de xeito que toda a xente que estaba citada para tramitar
estas axudas, que rematan o día 15, xa están todos citados e atendidos. Farase o mesmo respecto
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das axudas de Nadal e en breve haberá unha traballadora social incorporada ao cargo e poderase
facer un reparto máis equitativo do traballo, que axudará a axilizalo un pouco máis.

- Contestáronlle o 29.09.2016 respecto da pía municipal que se detectaron varias deficiencias antes
do  verán  que  afectaron  ao  seu  normal  funcionamento,  debido  á  modificación  feita  na  sala  de
caldeiras do pasado verán que non tivo en conta a substitución de todas as pezas necesarias para
mellorar o seu rendemento, senón que o mermou. Di que non entende nada logo da inversión que se
fixo na pía na que se instalaron caldeiras novas para que agora pase isto e que algunha razón
haberá,  pero se foi  consecuencia  do contrato que se executou aínda se está en prazo de pedir
responsabilidades. Por iso pregunta cal foi o motivo?.
Contéstalle o concelleiro delegado de Cultura, Xuventude e Deportes que os erros que poida haber de
carácter técnico achegarallos por escrito.

- Roga que se cambien as bandeiras do Xulgado de Paz porque están moi deterioradas.

- Xa dixo que ía insistir en todos os Plenos para que o alcalde presentase a súa dimisión e darlle así
cumprimento as dúas mocións de reprobación que se aprobaron neste Pleno e que solicitaban a súa
dimisión porque pensa que non é un alcalde lexítimo xa que na actualidade non ten os votos da
maioría do Pleno e por iso debe dimitir. Incorporar ao grupo de goberno ao grupo municipal que
menos votos ten neste Concello non lle vai dar máis lexitimidade. Váiase señor Juventino.

Contéstalle o alcalde que cando preparen os orzamentos dos que falaron e teñan que vir ao Pleno, aí
poderá que ter a oportunidade, posiblemente, dunha moción de confianza e aí poderán facer o que
estime oportuno caso de non aprobar os orzamentos.

A continuación o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo, fai os seguintes
rogos e preguntas:

- Roga que se solvente o problema de ratas que volve haber na avenida Naturais á altura do Gadis,
así como en San Valentín á altura dos bloques.

- Realizou algunhas solicitudes, concretamente a copia do convenio coa Deputación para a atención
do Catastro e a petición de que se lle facilite o rexistro de saída. Di que o rexistro de entrada se lle
está achegando puntualmente, pero falla o de saída que xa hai unhas semanas que o solicitou e non
sabe nada ao respecto.

-  O  seu  grupo  volveu  detectar  que  os  traballadores  do  Plan  de  Emprego  da  Deputación  están
atendendo traballos ordinarios municipais e non atendendo as tarefas do plan, por iso volve lembrar
que o Plan de Emprego é para crear postos de traballo a maiores e que o persoal municipal debe
cubrirse por outras vías. Lembra que de reiterar estas condicións se poden incumprir as condicións
das axudas polas que estes traballadores están no Concello, por iso roga unha maior observación en
canto as tarefas que teñen que desenvolver.

-  Roga  unha  especial  atención  para  as  obras  pendentes.  É  certo  que  na  última  Comisión
informóuselle de cousas que teñen avances pero hai outras que non se informan dende hai tres
meses e interésalle saber como van o resto de proxectos dos plans provinciais.

- Respecto do xa contestado ao grupo municipal do PP, alégrase que mudaran o criterio e se atendan
as necesidades do colexio do Ramo coa présa que se require, moi  diferente daqueles  primeiros
contactos do alcalde. Alégrase que isto poida ir cambiando.

- Roga que se controlen os papeis dos parques infantís do Concello xa que isto foi un bucle. O PP
conseguiu non ter ningún parque certificado e este goberno, logo de que caducasen os certificados,
volveron conseguir que Fene volva ter cero parques certificados. Por iso sería interesante prestarlle
atención a isto, o gasto de certificar é mínimo e hai, cando menos, catro parques en condicións de
cumprir e debíanse ter en condicións. Tamén quere saber se nesta lexislatura hai previsto afrontar as
correccións das deficiencias que impiden a certificación dos demais parques municipais, pois hai máis
de vinte parques, e hai un longo recorrido como para non perder o pulso en ningún dos anos da
lexislatura.
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A continuación  o  concelleiro  do  grupo municipal  Socialista,  Joaquín  Julián  Ayala  Garrido,  fai  os
seguintes rogos e preguntas:

- Quere puntualizar,  respecto da contestación á pregunta do grupo municipal do PP respecto do
Consello  Escolar,  que esta resposta non é precisa,  pois non é exacto que se estean elixindo os
consellos escolares xa que están elixidos dende a formación dos centros escolares. O que se está
producindo agora mesmo é a renovación parcial dos consellos escolares, polo tanto iso no invalida a
convocatoria do Consello Escolar municipal.

Contéstalle a concelleira delegada da Área de Dinamización Social e Transparencia, María Carmen
Martínez Rodríguez, que a información que lle facilitaron os colexios é que están reestruturando os
seus Consellos Escolares para determinar as persoas que virán ao Consello Escolar municipal e que
teñen de data ata finais de novembro. Di que ten un escrito da Consellería ao respecto.

De seguido o concelleiro do grupo municipal Socialista, Joaquín Julián Ayala Garrido, que lle di que o
escrito non di iso e solicítalle unha copia ao que a concelleira delegada da Área de Dinamización
Social e Transparencia, María Carmen Martínez Rodíguez, contéstalle que llo deixará na caixa de
correo do seu grupo.

Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 20.58 h,
de todo o que, como secretaria, dou fe.

O alcalde A secretaria

Juventino José Trigo Rey Estefanía Manteiga Lamas

*DILIXENCIA: Póñoa eu, secretaria, para dar fe que sobre a votación da urxencia do punto 8.3 foi
proposta  unha  rectificación  por  erro  material  na  sesión  plenaria  do  02.03.2017  sen  que  fora
aprobada. Esténdese esta dilixencia para dar fe que na correspondente acta manuscrita da sesión
levantada pola suscribinte, a votación da urxencia do punto 8.3 é a que segue: 11 votos a favor (6
do grupo municipal do PP, 3 do grupo municipal Socialista e 2 do grupo municipal Somos
Fene) e 5 abstencións (4 do grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal).

Fene, 6 de marzo de 2017

A secretaria 

Estefanía Manteiga Lamas
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ANEXO I:

“Anexo I: MODELO DE DOCUMENTO DE ADHESIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS AO CONVENIO

MARCO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  ADMINISTRACIÓN  XERAL  DA  COMUNIDADE

AUTÓNOMA  DE  GALICIA,  A  TRAVÉS  DA  CONSELLERÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE  E

ORDENACIÓN DO TERRITORIO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

EN MATERIA DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS.

En...., a...de......de 20....

Polo presente Acordo, o Concello de Fene adhírese ao Convenio marco de colaboración asinado, o día

30 de marzo do 2016 entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a FEGAMP,

co fin de dotar ao punto limpo de titularidade desta entidade local do equipamento necesario, de

entre o comprendido no obxecto do presente convenio, para a recollida e clasificación de residuos de

aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE).

De conformidade coa cláusula  sexta do  Convenio  marco  de colaboración referido anteriormente,

achegamos ao presente escrito o acordo expreso de adhesión adoptado polo Pleno do Concello de

Fene. 

Atentamente,

O alcalde”
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