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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 02.03.2017

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO CONCELLO PLENO DO 30.12.2016

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 08.38 h do
30.12.2016,  baixo  a  presidencia  do  alcalde  Juventino  José  Trigo  Rey,  reúnese,  en  primeira
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión extraordinaria urxente convocada
para hoxe.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Bértoa Puente, Juan José Franco Casal, Alejandro Jorge
Gutiérrez Sánchez (quen se incorpora á sesión no punto 2º da orde do día), 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

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. Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión

De seguido intervén o alcalde que a urxencia vén motivada pola necesidade de que o Pleno aprobe
as bonificacións para as entidades que o solicitaron en prazo, logo de que rematou a exposición
pública e logo da comprobación da documentación cos informes na man. Esta aprobación precísase
antes do final do ano, por iso o que se fixo foi retrasar o máximo posible a realización deste Pleno
para que as entidades que tivesen algún retraso puideran presentar toda a documentación.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que anuncia que votará a favor da urxencia pero é evidente que a urxencia é provocada pola
falla de actividade do goberno, pois o inicio deste expediente para a bonificación das entidades foi
aprobada no mes de maio do 2015 e logo de ano e medio non hai necesidade de chegar tarde, mal e
a rastro o último día. Como as cousas non se fan e non se fan en prazo, sempre se chega á urxencia
e, por iso, o seu grupo vai afear a conducta do goberno pola súa falla de traballo e dilixencia.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo,
que di que votará a urxencia por estar numerosas entidades municipais e ademais porque afecta a
unha liña de traballo que o seu partido xa propoñía no seu programa electoral. Tendo en conta que
esta tramitación se inicia no mes de maio de 2015, que logo viñeron as eleccións e que hai un novo
goberno que a finais do ano 2015 acadou o acordo de darlle prioridade a estes temas para sacalos
adiante non parece razoable nin entendible que se chegue a finais do 2016 cos traballos sen facer e
que se chegue ao último día do ano tendo que facer este Pleno extraordinario porque alguén non fixo
o seu traballo.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que votarán a favor da urxencia pero ten que criticar que se espere ata o último día
do ano para poder aprobar un asunto tan importante.

Sometida a urxencia a votación é ratificada pola unanimidade dos concelleiros.
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2. Aprobación, se procede, da declaración de especial interese e utilidade municipal das
actividades  económicas  desenvolvidas  por  entidades  municipais  por  concorrencia  de
circunstancias  sociais,  culturais  e  histórico  artísticas  aos  efectos  da  obtención  da
bonificación recollida no artigo 5.4 da Ordenanza fiscal núm. 27, reguladora do imposto
sobre bens inmobles

Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía do 28.12.2016, que copiada di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria de data 3 de novembro de 2016, adoptou o acordo de
aprobar  provisionalmente  a  modificación  do  artigo  5  e  da  Disposición  final  da Ordenanza  fiscal
número 27 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles coa finalidade da inclusión da bonificación
prevista  no  artigo  74.2.  quáter  do Real  Decreto  lexislativo  2/2004 polo que se  aproba o Texto
Refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), configurando dita bonificación do seguinte
xeito:

“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.”

Transcorrido o prazo de exposición ao público sen que se presentaran reclamacións, queda elevado a
definitivo o acordo de aprobación da modificación da Ordenanza de conformidade co recollido no
artigo 17.3 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da  Lei  reguladora  das  facendas  locais,  publicándose  a  texto  íntegro  da  ordenanza  incluíndo  a
bonificación  aprobada  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  o  26  de  decembro  de  2016  entrando  en
consecuencia dita ordenanza en vigor e aplicable para o exercicio 2017 e seguintes.
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Distintas entidades ao ter coñecemento da adopción do acordo de aprobación inicial da modificación
da  ordenanza  consistente  na  inclusión  da  citada  bonificación  achegaron  a  súa  solicitude  de
declaración da actividade económica que desenvolven en diferentes bens inmobles como de especial
interese e utilidade municipal ao concorren na mesma circunstancias sociais, histórico-artísticas ou
culturais que xustifican tal declaración.

As entidades que achegaron a súa solicitude aparecen detalladas na seguinte táboa sinalando os
inmobles nos que desenvolven a actividade económica para a que solicitan a súa declaración de
especial interese ou utilidade municipal:

Suxeito pasivo
CIF

Data solicitude Nº  referencia  catastral  do
inmoble

SCRD AGARIMO DE SILLOBRE
G15226798

05/12/2016 9044314NJ6194S0001ZR

AVV SAN XURXO MAGALOFES
G15150410

09/12/2016 9022306NJ6192N0001AI

CPS SAN VALENTÍN
V15081961

09/12/2016 7243401NJ6174S0001EL
7243402NJ6174S0001SL
7243403NJ6174S0001ZL

CMI UNIDADE DE FENE
G15040033

13/12/2016 7942511NJ6174S0001OL
8141901NJ6184S0001AM

ACRD O POTE DE MANIÑOS
G15088453

15/12/2016 4915409NJ6141N0001MJ
5014204NJ6141S0001RW

ACDR  LIGA  DE  AMIGOS
BARALLOBRE
G15108574

15/12/2016 6023615NJ6162S0001BR
6023651NJ6162S0001YR
6023672NJ6162S0001ER

CCRD DE PERLÍO
G15099617

22/12/2016 7237106NJ6173N0001ZJ
7136302NJ6173N0001LJ
002300100NJ61D0001EB

En relación ás solicitudes achegadas, o 29 de decembro de 2016 o xestor de actividades de cultura e
de  normalización  lingüística  emite  un  informe  no  que  sinala  que  as  actividades  económicas
desenvolvidas  polas  entidades  referenciadas  nos  inmobles  que  aparecen  detallados  “reúnen  as
condicións  sociais,  culturais,  e  histórico-artísticas  de  acreditada  relevancia,  singularidade  e
importancia para o Concello de Fene que permitan declarar as actividades que realizan como de
especial  interese e utilidade municipal”. A maior abundamento explica no seu informe que ditas
entidades contan con equipamentos culturais, deportivos e recreativos que converten a Fene “nun
Concello  singular  ao  contar  cuns  equipamentos de proximidade,  de  titularidade privada,  que se
utilizan para fins públicos.”

A intervención municipal en data 29 de decembro de 2016 á vista do contido do expediente emite
informe  no  que  verifica  que  as  entidades  achegaron  a  documentación  que  esixe  a  ordenanza
correspondéndolle ao Pleno a decisión que debe ser motivada.

Esta Alcaldía á vista da grande labor que realizan estas entidades, cuestión que queda extensamente
reflexada no informe do xestor de actividades culturais e normalización lingüística propón ao Pleno a
adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Declarar  de  especial  interese  e  utilidade  municipal  as  actividades  económicas
desenvolvidas  polas  seguintes  entidades  nos  inmobles  referenciados  por  concurrir  nas  mesmas
circunstancias sociais, culturais e histórico-artísticas que o xustifican, aos efectos da obtención por
éstas da bonificación recollida no artigo 5.4 da Ordenanza fiscal número 27 reguladora do Imposto
sobre Bens Inmobles:
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Suxeito pasivo
CIF

Data solicitude Nº  referencia  catastral  do
inmoble

SCRD AGARIMO DE SILLOBRE
G15226798

05/12/2016 9044314NJ6194S0001ZR

AVV SAN XURXO MAGALOFES
G15150410

09/12/2016 9022306NJ6192N0001AI

CPS SAN VALENTÍN
V15081961

09/12/2016 7243401NJ6174S0001EL
7243402NJ6174S0001SL
7243403NJ6174S0001ZL

CMI UNIDADE DE FENE
G15040033

13/12/2016 7942511NJ6174S0001OL
8141901NJ6184S0001AM

ACRD O POTE DE MANIÑOS
G15088453

15/12/2016 4915409NJ6141N0001MJ
5014204NJ6141S0001RW

ACDR  LIGA  DE  AMIGOS
BARALLOBRE
G15108574

15/12/2016 6023615NJ6162S0001BR
6023651NJ6162S0001YR
6023672NJ6162S0001ER

CCRD DE PERLÍO
G15099617

22/12/2016 7237106NJ6173N0001ZJ
7136302NJ6173N0001LJ
002300100NJ61D0001EB

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ás entidades solicitantes e á Deputación da Coruña que ten
delegadas as competencias en materia de  xestión,  inspección e recadación do Imposto de Bens
Inmobles aos efectos oportunos.

Fene, 28 de decembro de 2016.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Pedro Galego Feal, que di que xa
dixo a parte fundamental ao principio, hai que chegar aquí o día 30, case que o último día e, sendo
benevolente  á  primeira  hora,  para  chegar  con  este  expediente  ao  Pleno.  Lémbralle  ao  BNG,
concretamente, que xa que circula pola rúa un “panfletillo” que chegou a todas as entidades que se
ben debería provocar a idea de traballo, información, que este goberno traballa moito e que Fene
funciona e demais cousas que se veñen e se din por aí, lémbralle que durante 30 anos de goberno
do BNG para nada se lembrou de bonificarlle o IBI ás sociedades, nin facer nada ao respecto. Hoxe
chégase aquí, tarde, mal e a rastro; cando o PP estaba no goberno tamén lle ten pasado algunha vez
chegar a última hora e entón o grupo municipal do BNG dicía que non lle chegaran os informes de
intervención, de secretaría e os informes técnicos e por iso non podían votar a favor daquelo, xa que
se lles entregaban o último día. Di que a el os informes chegáronlle onte e que, se non se engana, a
proposta é do 29 de decembro, e aínda que o BNG dicía daquela que non tiñan capacidade para
estudialo, o seu grupo si que a ten e tamén para votar a favor sen ningún problema, mentres que o
BNG se abstiña, como pasou co campo de fútbol de Maniños. En cambio no “panfletillo” agora dise
que son os campións do campo de fútbol do Maniños e a el e a poboación estas cousas provócanlle
hilaridade. 
Dito isto, engade que a bonificación do IBI ás sociedades vailles producir un respiro importante nas
súas contabilidades, pero lémbralles que no último Pleno da pasada lexislatura, en maio do 2015, foi
o seu grupo quen tivo a iniciativa de traer isto a este Pleno e lémbralles que o actual goberno,
daquela na oposición, non estaba pola labor, xa que era unha medida electoralista e non foi así, foi
unha petición feita por un veciño, membro dunha sociedade, con toda a lexitimidade do mundo e
tiveron que votalo a favor para non quedar mal diante das sociedades. Por iso di que benvido sexa
este envalentonamento con este expediente, que logo de ano e medio agora o levan ao final, inda
que sexa o último día a primeira hora.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Socialista, Antón Lois Noceda Carballo,
que anuncia que votarán a favor desta medida que beneficia a un número importante de veciños de
Fene que leva feito un traballo impresionante pola sociedade fenesa e que leva posto a disposición
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da poboación e do propio Concello as súas instalacións e os seus recursos para que moitas das
actividades culturais e deportivas deste Concello puideran organizarse. Por iso entende que é de
xustiza que a administración local tamén se preocupe da situación que viven todas estas entidades.
O partido Socialista xa nas últimas eleccións municipais adquiriu o compromiso no seu programa
electoral,  non  só  de  tomar  esta  medida,  senón  tamén  de  que  se  promovese  unha  fiscalidade
específica en todos os ámbitos de actuación para estas sociedades e para darlles, non un trato de
favor, senón o trato que merecen polo que levan aportado. Para o seu grupo este é un primeiro paso
que debe continuarse inmediatamente con todo un paquete de medidas que permitan que tanto nas
taxas de acceso a algúns servizos, como con todas as tributacións que teñan que facer as sociedades
no Concello,  teñan o  trato  que en  xustiza  lles  corresponde,  entendendo que así  non é que se
promovan a sete ou oito sociedades de Fene, senón que se promovan o desenvolvemento social e
cultural dos feneses e das fenesas. Neste sentido o seu voto non pode ser máis que favorable, a
pesar das circunstancias que xa enumerou o voceiro do grupo municipal Popular, de que isto chega a
última hora,  que os  informes  van cando van...  Neste  caso  o seu grupo sempre amosou a súa
dispoñibilidade para facer este Pleno extraordinario ou urxente e para fixar o horario porque entende
que o fin ben o merece. 
En calquera caso ten dúas cuestións que quere preguntarlle ao alcalde, a primeira é que, cando se
presentou a iniciativa no Pleno había algunha sociedade máis interesada, a xente que xestiona o
cemiterio de Sillobre, e non sabe se quedaron descolgados porque non é posible que a puideran
pedir  ou  porque  no  seu  momento  non  lle  interesou.  Descoñece  que  pasou  con  esta  e  outras
entidades que xestionen os intereses parroquiais e gustaríalle que lle dese algún tipo de información
do por que non optaron ou non puideron optar a obter estas bonificacións. A segunda pregunta é,
logo da súa aprobación no Pleno, cal é a tramitación que queda pendente para que o dereito sexa
efectivo e cando vai ser efectivo este dereito de bonificación?

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez
Bastida, que di que votarán a favor da proposta e espera que isto sexa o primeiro paso para unha
aperta ampla de colaboración coas sociedades, que están máis necesitadas de axuda do Concello
porque a contraprestación de servizos que fan é moi importante. Quere saber cando será efectiva
esta medida.

A continuación fai uso da palabra o alcalde que di que será moi breve e non entrará en grandes
debates, pero quere deixar constancia de que se dixo neste Pleno, xa que que o voceiro do grupo
municipal Popular veña hoxe aquí, coa santa cara, a dicir que o BNG gobernou este Concello durante
30 anos e que nunca se preocupou das sociedades, o deixa retratado e engade que iso non admite
ningún tipo de comentario máis. Tamén quere dicir que o BNG comprometeuse coas sociedades coas
que se reuniu, que no ano 2017 terían esta bonificación e así a van ter. A partir disto que cada quen
faga as interpretacións que queira facer. 
O voceiro do grupo municipal Socialista preguntoulle por unha sociedade en concreto e dille que a
dita sociedade veu ao Concello a dicir que, logo de estudar todo o papeleo que tiña que facer  non
lles compensaba en relación á contía que lles tocaba pagar, inda que agradecían que isto estivese
aquí.
 Os trámites que quedan, como a recadación e a xestión tributaria a fai a Deputación. Resta darlle
traslado do acordo que se tomou hoxe á Deputación para que no ano 2017 se teña en conta.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal Popular, Gumersindo Pedro Galego
Feal, que di por alusións, que a santa cara non. O que está claro é que en trinta anos non se
aprobou a bonificación do IBI e sobre que o BNG se preocupou das sociedades, habería que escoitar
a algún directivo. Por outro lado, dille ao alcalde que aínda que tivera adquirido o compromiso coas
sociedades de ter esta bonificación no 2017 non o fai máis alto, porque xa o podía ter preparado no
2015.

De seguido intervén o alcalde que contesta ao voceiro do grupo municipal  Popular,  Gumersindo
Pedro Galego Feal, que o seu partido, como dixo el, tivo a oportunidade de facelo na súa lexislatura
pero non o fixo. Semella que uns traballan e outros rascan a barriga.

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

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

5 de 6



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 en sesión do 02.03.2017

PRIMEIRO.- Declarar de especial interese e utilidade municipal as actividades económicas
desenvolvidas polas  seguintes  entidades nos inmobles  referenciados por  concorrer  nas
mesmas circunstancias sociais, culturais e histórico-artísticas que o xustifican, aos efectos
da obtención por estas da bonificación recollida no artigo 5.4 da Ordenanza fiscal número
27 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles:

Suxeito pasivo
CIF

Data solicitude Nº  referencia  catastral  do
inmoble

SCRD AGARIMO DE SILLOBRE
G15226798

05/12/2016 9044314NJ6194S0001ZR

AVV SAN XURXO MAGALOFES
G15150410

09/12/2016 9022306NJ6192N0001AI

CPS SAN VALENTÍN
V15081961

09/12/2016 7243401NJ6174S0001EL
7243402NJ6174S0001SL
7243403NJ6174S0001ZL

CMI UNIDADE DE FENE
G15040033

13/12/2016 7942511NJ6174S0001OL
8141901NJ6184S0001AM

ACRD O POTE DE MANIÑOS
G15088453

15/12/2016 4915409NJ6141N0001MJ
5014204NJ6141S0001RW

ACDR  LIGA  DE  AMIGOS
BARALLOBRE
G15108574

15/12/2016 6023615NJ6162S0001BR
6023651NJ6162S0001YR
6023672NJ6162S0001ER

CCRD DE PERLÍO
G15099617

22/12/2016 7237106NJ6173N0001ZJ
7136302NJ6173N0001LJ
002300100NJ61D0001EB

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo ás entidades solicitantes e á Deputación da Coruña
que ten delegadas as competencias  en materia de xestión,  inspección e recadación do
Imposto de Bens Inmobles aos efectos oportunos.

Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 08.55 h,
de todo o que, como secretaria, dou fe.

O alcalde A secretaria

Juventino José Trigo Rey Estefanía Manteiga Lamas
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