
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 3 DE
NOVEMBRO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:04
horas  do día  3  de novembro  de 2011,  baixo  a Presidencia  do sr.  alcalde-presidente  don
Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao
obxecto de celebrar sesión ordinaria convocada para o día da data.
 
Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Secretario:

Don Jesús Tallón García.

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira.

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

1. Aprobación, se procede, da imposición e ordenación da taxa por dereitos de exame así
coma da Ordenanza fiscal núm. 31, reguladora da taxa por dereitos de exame

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data
24 de outubro de 2011 que copiado di:

“Primeiro.-  Aprobar  provisionalmente  a  imposición  e  ordenación  da  taxa  por  dereitos  de
examen así como a ordenanza fiscal nº 31, Reguladora da Taxa por dereitos de exame.

Segundo.-  De  acordo  co  previsto  no  art.  17  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das
Facendas Locais, os acordos adoptados  exporanse ó público por un periodo de trinta días
mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello  e
nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio de mais de 10.000
habitantes,  para  que  os  interesados  poidan  examinar  o  expediente  e  presentar  as
reclamacións que estimen pertinentes. De non presentarse reclamación algunha contra os
acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os  acordos  ata  entón
provisionais.

Terceiro.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo definitivo así como o texto  íntegro
da ordenanza fiscal.”

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, di que se ten previsto a inclusión na orde do día da conxelación do resto das taxas
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municipais se neste contexto é no que se levará o debate. Di que mediante a imposición e
ordenación da taxa dos dereitos de exame preténdese custear parte do servizo, sinalas as
exención que terá a ordenanza.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, di que quere expoñer unha cuestión de orde para incluír o punto comentado polo
concelleiro de Facenda relativo á conxelación de taxas na orde do día neste momento e non
ao final do Pleno. Di que se trata dun erro material que non estea na orde do día, xa que
pasou por Comisión e está ditaminado.

De seguido intervén o alcalde que di que este tema xa se falou, que intentaron facelo así pero
que a Secretaría dixo que se tiña que incluír antes do punto de rogos e preguntas, que nestes
primeiros puntos se falará de imposición de novas taxas e da modificación doutras.

A continuación  pide  o  uso da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen unha vez
concedido, manifesta que ao seu grupo tamén lle gustaría facelo así,  pero que si é unha
cuestión de forma están de acordo, que neste primeiro punto farán unha intervención xeral
sobre as taxas, aínda que non se corresponda exactamente co contido do punto, que deixará
claro o que votarán.

A continuación intervén o alcalde para dicir que se trata dunha cuestión procedemental e que
se incluirá ao final.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que respecto das ordenanzas que se traen a Pleno, esta de dereitos de
exame, a do ICIO e a que fai  referencia á suba do IPC respecto da taxa de recollida de
residuos sólidos urbanos di que están de acordo, que a primeira xa o tiña pensado facer o
anterior  goberno municipal,  que a segunda é corrixir  un erro que deu algún problema no
Concello e respecto da terceira di que se trata da taxa máis deficitaria que ten o Concello, que
segundo o concelleiro de Facenda o déficit é superior a tres centos mil euros e entenden que
cando menos se debe aplicar o IPC. Di respecto destas tres propostas que a priori poderían
votar a favor, pero que para eles as ordenanzas e taxas non son compartimentos estancos, se
non que son parte da política fiscal do Concello, di que en conxunto supoñen os cartos que o
Concello  de  Fene  vai  recadar  para  o  vindeiro  ano  e  así  poder  investir  en  servizos  e
necesidades dos veciños, que considerados como un todo non están a favor da proposta que
se trae ao Pleno, di que non a poden votar a favor porque entenden que implica unha certa
responsabilidade do goberno municipal  e porque supón unha merma para os veciños,  en
contra  do  que  di  o  goberno  municipal,  que  non  pensa  nin  subir  o  IPC,  é  dicir,  que
tecnicamente supón unha merma de cada un dos ingresos ou taxas, xa que o goberno sostén
que nestes momentos de crise non quere que os veciños paguen máis cartos, que dito así
semella moi ben, pero o problema é que os veciños de Fene sempre van pagar os servizos
que preste o Concello, ben coa recadación das taxas ou ben cubrindo o déficit e deixando,
polo tanto, de prestar outros servizos ou facer outras inversións, que no contexto de crise no
que se está agora aparecen recortes por todas partes porque as Administracións dispoñen de
menos cartos, e que esta proposta axuda a isto. Di que o anterior goberno aplicou nos últimos
catro anos unha suba do IPC, que é unha conxelación técnica, que tamén en momentos de
crise  coma  este  non  se  tratou  de  subir  os  impostos,  se  non  que  foi  unha  actualización
segundo o IPC, que significa céntimos nalgunha taxa, pero que sumados a todos os veciños
de Fene supoñen unha cantidade importante para o Concello, di que non aspiran a mellorar a
situación dos servizos, pero polo menos a non agravala ou empeorala, di que por iso esta
proposta non lle parece responsable, que ten claro que o Concello vai ter menos cartos que
este ano para investir e que o goberno municipal terá que dicir nalgún momento de onde saen
eses cartos, que é o que se vai recortar ou reducir, que pasará o que pasa noutros sitios onde
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goberna a dereita e que se fan recortes de servizos xa que se ingresa menos e ao final os
veciño  o  pagan  non pagando máis  se  non que  recibindo  menos  servizos,  recortando  en
prestacións sociais ou actividades deportivas, que por iso se van abster nas propostas que o
goberno traia neste sentido, que o ano que ven se verá xa con datos concretos o que supuxo
para as arcas do Concello estas medidas. Di respecto da taxa dos matrimonios civís que van
votar en contra, que cando gobernaron en Fene derrogaron unha taxa semellante que existía
e non se aplicaba na maior parte dos casos, que é certo que estes actos porían supor uns
gastos para o Concello pero que segundo o explicado na Comisión se suprimen todos os
gastos por servizos externos respecto destes actos e agora se pasa a cobrar unha taxa para
cubrir os gastos de limpeza, luz, que se poden ter por incluídos se celebren ou non vodas, que
el entende que o dereito a contraer matrimonio civil debe ser para todos os veciños do país,
que cincuenta ou sesenta euros non supón moito, pero que en todo lle parece unha traba para
os matrimonios civís. Remata dicíndolle ao goberno municipal que si se quere beneficiar ás
familias de verdade o que hai que facer é unha boa política de exencións ou bonificacións e
non recortar ingresos.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que tratará de falar de toda a política fiscal do Concello que lle reporta
máis de cinco millóns de euros aproximadamente que son case que un sesenta por cento dos
orzamentos do Concello e que son pagados polos veciños, propietarios ou empresarios de
Fene e isto implica tamén o capítulo de ingresos do orzamento do ano que ven. Di que crear
dous feitos impositivos novos como a taxa de matrimonios civís, que xa foi feito e derrogado, e
a taxa de exames, cando están conxeladas as ofertas de emprego público, que ademais levan
unhas bonificación importantes, polo que di que son ordenanzas sen futuro que dan lugar a
que o custe da propia ordenanza será maior do recadado. Di  que pide que se retire esta
ordenanza, que non ten porque entrar en vigor nunha data concreta e que se estude no seu
conxunto as taxas e os impostos, onde se pode subir e onde se pode baixar impostos e taxas,
que se saiba canto custan os servizo e demais, que esta proposta non ten xeito, e pregunta
cal vai ser a previsión de recadación desta ordenanza.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que se debe debater primeiro o tema da conxelación das taxas.
Di que a maioría das persoas que se presenta as prazas é fundamentalmente xente que está
no paro,  e  que as  taxas  que se  queren impoñer  non  son  moi  altas  pero  os  criterios  de
bonificación para os desempregados é estar no paro un mes antes de facer as probas, aínda
que cando se pagan as taxas é no momento da convocatoria e que neste transcurso de tempo
poden variar as circunstancias. Conclúe dicindo que o seu voto vai ser en contra.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, di que lle sorprende que os grupos municipais falasen doutros puntos da orde do
día e non do que é  motivo  de debate  agora.  En  relación ao dito  polo voceiro  do  PSOE
respecto a que é unha irresponsabilidade a conxelación das taxas di que, ademais de falalo
no seu punto, supón dez mil euros e que a el o que lle parece irresponsable é que o anterior
goberno gastase máis dun millón de euros fóra do orzamento e que agora se van pagar as
consecuencias disto, xa que hai que solicitar un crédito ICO para solventar cousas coma esta.
Di que os orzamentos están para cumprilos e que ese millón de euros o vai haber que pagar
durante anos cos seus respectivos intereses, que lle parece que o mínimo que se pode facer é
conxelar as taxas aos veciños, que non é moito pero non unha irresponsabilidade. Di que
pode citar xa algunhas cousas nas que o Concello leva aforrado máis de dez mil euros, que a
política  do  PSOE é  a  de  subir  as  taxas  aos veciños  pero  o  goberno  municipal  prefire  a
conxelación, nin sequera subir o IPC, di que se trata de algo moi duro pero prefiren ser eles
quen busquen mellores prezos no mercado e non que asuman os veciños calquera prezo, que
é máis cómodo pero moito  máis  prexudicial  para os veciños.  Di  que non van mermar  os
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servizos por eses dez mil euros. Respecto ao dito dos gobernos de dereitas pensa que os
veciños só entenden dunha boa ou mala xestión. Respecto da política fiscal di que se ao
PSOE non lle gusta pídelle que propoña outra, subidas incluídas e que as explique. Respecto
a posición do BNG di que lle parece incrible que o señor Polo fose concelleiro de Facenda xa
que  está  a  propoñer  que  nun  mes  se  faga  unha  reforma  de  política  fiscal  no  medio  da
tramitación  dun  crédito  ICO  para  solventar  problemas  anteriores  e  da  tramitación  duns
orzamentos, reforma que non se fixo nos últimos trinta anos, que o actual goberno pensa
arranxar pouco a pouco, di que xa llo dixo nalgunha reunión de voceiros e llo repite agora, di
que os asuntos que se están a tratar non son unha reforma pechada, que como coñecedor do
funcionamento  do Concello  que as reformas poden facerse noutras  épocas,  que agora é
decisivo saber si se aumenta ou diminúe os impostos e taxas, que hoxe se están a tratar as
reformas que se poden facer agora, cos medios e datos que hai, di que non ten dúbidas de
que hai que facer máis reformas que se farán ao longo do vindeiro ano e que intentarán
consensuar, que non van retirar a proposta porque creen que é oportuna.

De seguido intervén o alcalde para dicir que feita unha primeira valoración xeral solicita que se
centre o debate no punto concreto.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que dentro dese millón de euros ao que se refire o Sr. Franco Casal que
cita di que o concelleiro de Facenda xa leva seis meses no cargo coma para saber que non é
todo do ano pasado e que o PSOE xa aprobou un extraxudicial por cinco centos mil euros
aproximadamente, que cando o PP chegou ao goberno había por tanto uns cinco centos mil,
que a maior  parte se vai  financiar  con cargo ao crédito ICO e polo que si  se van pagar
intereses e que terá  unha duración de tres anos,  que o anterior  goberno non recorreu a
créditos  bancarios  para  o  pagamento  de  débeda,  que  só o  fixo  para  o  financiamento  de
investimentos importantes coma a EDAR, polo que roga menos demagoxia neste sentido.
Respecto das taxas di que non hai incongruencia na súa postura, xa que segundo os datos
ofrecidos polo goberno municipal a aplicación do IPC son dez mil euros, que non lle parece
pouca cousa, que a isto tamén hai que sumarlle varios miles de euros na redución que a
Xunta de Galicia vai facer no Plan Concertado máis o que se reducen das aportacións xerais
do Estado e da Xunta de Galicia,  dos programas e arportacións directas,  o que supoñen
moitos miles de euros, que fronte a esta redución terá que haber algunha compensación, que
ten lóxica o que di o voceiro do BNG que facer unha taxa por exames tendo prohibida a oferta
pública de emprego non ten lóxica, que respecto aos de matrimonios que veñen sendo entre
vinte e trinta ao ano a recadación vai ser entre mil e mil cincocentos euros ano e di que esta
non  é  a  solución  ao  que  se  vai  deixar  de  ingresar.  Di  que  non  piden  que  se  suba
indiscriminadamente o IPC a todas as taxas nin que se suban indiscriminadamente as taxas
aos veciños, que non o fixeron cando gobernaban nin o dixo antes, que o que piden é que
haxa unha visión xeral do conxunto das taxas e de cales son as necesidades recadatorias do
Concello, que seguro que algunha se pode baixar se presenta superávit e outras as haberá
que subir. Di que o goberno só trae a taxa do lixo, que ten déficit e pregunta porque non as
demais  que tamén o  teñen,  que non saben cal  é o  criterio  que se segue.  Que eles non
propoñen ningunha subida indiscriminada, que a podería haber dependendo en que termos,
respecto da suba do IPC que podería ter cabida. Di que xa se verán cales van ser os recortes
dos servizos, que o modelo de que os usuarios dos servizos paguen estes servizos ou que os
servizos  os  paguen os usuarios e os  demais  que non fan uso  deles,  e  insiste  en  que a
solidaridade coas familias  que o  están a  pasar  mal  se fai  cunha política de exencións  e
bonificacións.

De seguido intervén o alcalde para dicir que é difícil comprender coma nestes últimos catro
anos nos que gobernou o PSOE non se deran conta de cales eran as taxas máis deficitarias e
non se fixera nada ao respecto.
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A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  manifesta que levan falando do punto que reclamaban ao principio dende que
comezou a sesión, que non lle faltaron ao respecto a ninguén, que o concelleiro de Facenda
falou  do  que  quixo  sen  centrarse  no  punto  da  orde  do  día  polo  que  roga  un  pouco  de
seriedade, que en todo caso, el se cinguiu ao punto da orde do día e concretou dúas cousas,
que preguntou canto se ía recadar,  cousa que non dixo porque non o sabe e lle pediu a
retirada do asunto que non o van facer, polo que o BNG vai votar en contra por falla de visión
de conxunto. Prosegue a dicir que el non foi nunca concelleiro de Facenda deste Concello,
que el foi presidente da Comisión de Facenda e Promoción Económica e por alí pasaron tres
concelleiros delegados de Facenda.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que xa dixeron o que pensaban respecto deste punto.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  da  Comisión
Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 24 de outubro de 2011, co resultado
de que con seis votos a favor (dos/as Sres/as Galego Feal, Bertoa Puente, Dopico Rodríguez,
Franco Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras), seis en contra, (dos/as Sres/as, Trigo Rey,
Couto Seijido,  Polo Gundín,  Roca Requeijo,  Martínez Ardá e Martínez Rodríguez) e cinco
abstencións,  (dos/as  Sres/as,  Puentes  Rivera,  Noceda  Carballo,  García  Balado,  López
Rodríguez e Silvar Canosa) non se adopta acordo polo Pleno.

2. Aprobación, se procede, da imposición e ordenación da taxa pola prestación do servizo de
celebración de matrimonios civís así como da Ordenanza fiscal núm. 32, reguladora da taxa
pola prestación do servizo de celebración de matrimonios civís 

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data
24 de outubro de 2011 que copiado di:

“Primeiro.- Aprobar provisionalmente a imposición e ordenación da taxa pola prestación do
servicio  de  celebración  de  matrimonios  civiles  así  como  a  ordenanza  fiscal  nº  32,
Reguladora da Taxa pola prestación do servicio de celebración de matrimonios civiles.

Segundo.-  De  acordo  co  previsto  no  art.  17  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un periodo de trinta días
mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello  e
nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio de mais de 10.000
habitantes,  para  que  os  interesados   poidan  examinar  o  expediente  e   presentar  as
reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación algunha contra os
acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os  acordos  ata  entón
provisionais.

Terceiro.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo definitivo así como o texto  íntegro
da ordenanza fiscal.”

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, manifesta que quere aclarar unha cuestión de orde, que non faltou ao respecto a
ninguén, que quixo dicir que non se estaban a seguir os puntos da orde do día. Di que se trata
de cubrir en parte os gastos pola celebración de vodas, que hai un informe que valora o custe
das vodas en cento dezaseis con vinte e cinco euros, di que non se van cobrar estes cartos se
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non que a cota fíxase en cincuenta euros, que non é exaxerado e que non pensa que ninguén
deixe de casarse en Fene por culpa desta taxa, que só se trata de racionalizar o servizo.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que xunto a este estudo do custe lle gustaría ter outro que dixera o que
custará tramitar esta taxa, que a pesar da virulencia co que se lle contestou a súa intervención
vai votar a favor.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, roga o mesmo que no anterior punto, que retire este asunto para facer un estudo e
debate  de  conxunto,  xa  que  non  existe  urxencia  na  entrada de  vigor  da  taxa,  que  caso
contrario votará en contra. Di que no ano dous mil seis o BNG xa fixo unha ordenanza coma
esta,  incluso  mellor  xa  que  regulaba  unha  taxa  pola  prestación  de  servizos  asociados  á
celebración  de  matrimonios  civís  nas  dependencias  municipais,  que  posteriormente  esta
ordenanza foi derrogada polo PSOE e o seu partido non se opuxo porque non se estaba a
recadar a taxa, xa que había moi poucas vodas ao ano e supuñan un custe e trámite maior
que beneficio para o Concello. Di que hai que saber canto se vai recadar e mirar este asunto
no seu conxunto para saber de onde se pode sacar tributos sen gravar aos veciños.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que habería que debater isto con calma para tentar chegar a
un consenso, que non hai urxencias para aprobar esta e outras taxas. Di que se tratan de
cantidades simbólicas e pensa que ninguén vai deixar de casarse por este motivo, que a súa
proposta sería que fose de balde para os veciños de Fene e cobrar só para os non veciños, xa
que o Concello non debía asumir gastos de persoas non empadroadas en Fene e que por
todo isto o seu voto vai ser a abstención.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, di que si existe o compromiso de todos os grupos de estudar e consensuar este
tema o seu grupo está disposto a deixar este asunto sobre a mesa.

A continuación intervén o alcalde para dicir  que este asunto, si non se opoñen os grupos
municipais, queda sobre a mesa ante o compromiso de todos os grupos de estudar e retomar
esta taxa, que é evidente que as vodas civís supoñen gastos, que hai moita xente de fóra que
veñen casar a Fene xa que Concellos limítrofes coma os de Narón ou Neda aplican taxas que
se aproximan aos cento cincuenta euros e que existe a posibilidade real de que veñan moitas
parellas casarse aquí, que xa saben que non vai ser unha taxa de amplo espírito recadatorio
pero si que ten que ser unha taxa disuasoria para calmar o efecto chamada para a xente
doutros concellos e que soportan os veciños de Fene.

3. Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal número 24 reguladora do
imposto sobre construcións , instalacións e obras

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 14 de outubro de 2011, que copiada di:

“PROPOSTA DA ALCALDIA

ASUNTO..- MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL  Nº 24 REGULADORA DO IMPOSTO
DE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 

En relación co expediente de modificación das ordenanza fiscal nº 24 reguladora do imposto
de construccións, instalacións e obras , e visto o informe emitido pola Intervención municipal
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con data de 14 de outubro de 2011,  pola Alcaldía  de conformidade co establecido no artigo
16.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,  proponse ó Pleno, previo
dictame da Comisión Informativa de Contas e Facenda, a  seguinte proposta de acordo:

Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación das ordenanza fiscal nº 24 reguladora do
imposto de construccións, instalacións e obras que se transcribe a continuación no Anexo.

Segundo.-  .-  De acordo co previsto no art.  17 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un período de trinta días
mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello  e
nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio de mais de 10.000
habitantes, para  que  os  interesados   poidan  examinar  o  expediente  e   presentar  as
reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación algunha contra os
acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os  acordos  ata  entón
provisionais.

ANEXO
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DO  IMPOSTO  DE  CONSTRUCCIONS,
INSTALACIÓNS E OBRAS.

De conformidade  co  establecido  nos  artigos  15  a  19  do  RDL2/2004,  de  5  de  marzo  en
relación co artigo 59 do mesmo texto legal,  o Concello de Fene fai uso das facultades que a
lei  lle  confire  para  a  modificación  da  ordenanza  fiscal  nº  24  reguladora  do  Imposto  de
construccións, instalacións e obras , modificándose nos seguintes termos:

Derógase o artigo 4º  da citada ordenanza relativo ás  bonificacións na cota tributaria.

Artigo 4º.- BONIFICACIÓNS 
Derogado 

Modifícase  o  artigo  7º   na  citada  ordenanza   que  queda  redactado  como  se  expón  a
continuación:

Artigo 7.- XESTIÓN

1.- Cando sexa concedida a licenza preceptiva ou cando, non solicitándose, concedéndose ou
denegándose dita licenza, sexa iniciada a construcción, instalación ou obra, practicarase unha
liquidación provisional a conta, determinándose a base impoñible en función dos informes dos
técnicos municipais segundo o establecido na presente ordenanza.

A liquidación a que se refire este apartado practicarase utilizando como base impoñible a
determinada polos técnicos municipais en función dos módulos establecidos no artigo 6 da
presente  ordenanza ou nos establecidos oficialmente  polo Colexio  de Arquitectos,  no seu
defecto.

Os servizos de urbanismo darán traslado do expediente ao servizo de xestión tributaria aos
efectos de proceder a practicar a liquidación provisoria.

2.- Unha vez rematada a construcción, instalación ou obra e tendo en conta o custe real e
efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa modificará,
no  seu  caso,  a  base  impoñible  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,  practicando  a
correspondente liquidación definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu
caso, a cantidade que corresponda.
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No caso das obras maiores  os suxeitos pasivos deberán presentar no Concello declaración
do custo real e efectivo daquelas, acompañada dos documentos que consideren oportunos
para os efectos de acreditar o expresado custo.

Cando se produza calquera circunstancia que modifique o custe real e efectivo das obras,
construccións ou instalacións que servirón de base para a determinación da cota tributaria, os
suxeitos pasivos están obrigados a presentar, no prazo dun mes, declaración complementria,
e unha vez aceptada a modificación pola administración municipal practicarase liquidación
complementaria.

Será  requisito  para  o  outorgamento  de  licenza  de  primeira  ocupación  ter  realizado  a
liquidación definitiva do imposto

En Fene, a 14  de outubro de 2011.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego Feal”

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data
24 de outubro de 2011 que copiado di:

“Primeiro.- Aprobar provisionalmente as modificacións da ordenanza fiscal nº 24, Reguladora
do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras
 
Segundo.-  De  acordo  co  previsto  no  art.  17  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un periodo de trinta días
mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello  e
nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio de mais de 10.000
habitantes,  para  que  os  interesados   poidan  examinar  o  expediente  e   presentar  as
reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación algunha contra os
acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os  acordos  ata  entón
provisionais.”

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, manifesta que a reforma é dobre, que se propón a derrogación dunha bonificación
que existía e que daba grandes problemas de interpretación e por outro lado se propón unha
reforma técnica para que se pague a taxa cando se conceda a licenza.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que van votar a favor, segundo o dito anteriormente.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que o seu grupo estaría disposto a votar a favor si se presentase unha
proposta  no seu conxunto,  igual  que nos anteriores puntos.  Di  que o  seu  voto  vai  ser  a
abstención para favorecer a súa tramitación.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que lle  gustaría engadir  ao debate que se pode optar  por
conceder  o  permiso  condicionado  ao  pagamento  das  taxas.  Di  que  o  seu  voto  vai  ser
favorable.
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Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  da  Comisión
Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 24 de outubro de 2011, obténdose o
seguinte resultado:

Votos a favor:  doce (12)  (dos/as Sres/as  Galego Feal,  Bertoa Puente,  Dopico Rodríguez,
Franco Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García
Balado, López Rodríguez, Silvar Canosa e Martínez Rodríguez)

Votos en contra: ningún

Abstencións: cinco (5) (dos/as Sres/as Trigo Rey, Couto Seijido, Polo Gundín, Roca Requeijo
e Martínez Ardá)

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Primeiro.-  Aprobar  provisionalmente  as  modificacións  da  ordenanza  fiscal  nº  24,
Reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras
 
Segundo.- De acordo co previsto no art. 17 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un periodo de trinta
días  mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos
do concello  e nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio
de mais de 10.000 habitantes, para que os interesados  poidan examinar o expediente e
presentar as reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación
algunha  contra  os  acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os
acordos ata entón provisionais.

ANEXO

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DO  IMPOSTO  DE  CONSTRUCCIONS,
INSTALACIÓNS E OBRAS.

De conformidade co establecido nos artigos 15 a 19 do RDL2/2004, de 5 de marzo en
relación co artigo 59 do mesmo texto legal,  o Concello de Fene fai uso das facultades
que a lei lle confire para a modificación da ordenanza fiscal nº 24 reguladora do Imposto
de construccións, instalacións e obras , modificándose nos seguintes termos:

Derógase o artigo 4º  da citada ordenanza relativo ás  bonificacións na cota tributaria.

Artigo 4º.- BONIFICACIÓNS 

Derogado 

Modifícase o artigo 7º  na citada ordenanza  que queda redactado como se expón a
continuación:

Artigo 7.- XESTIÓN

1.-  Cando  sexa  concedida  a  licenza  preceptiva  ou  cando,  non  solicitándose,
concedéndose ou denegándose dita licenza, sexa iniciada a construcción, instalación
ou  obra,  practicarase  unha  liquidación  provisional  a  conta,  determinándose  a  base
impoñible en función dos informes dos técnicos municipais segundo o establecido na
presente ordenanza.
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A liquidación a que se refire este apartado practicarase utilizando como base impoñible
a  determinada  polos  técnicos  municipais  en  función  dos  módulos  establecidos  no
artigo  6  da  presente  ordenanza  ou  nos  establecidos  oficialmente  polo  Colexio  de
Arquitectos, no seu defecto.
Os servizos de urbanismo darán traslado do expediente ao servizo de xestión tributaria
aos efectos de proceder a practicar a liquidación provisoria.

2.- Unha vez rematada a construcción, instalación ou obra e tendo en conta o custe real
e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
modificará,  no  seu  caso,  a  base  impoñible  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,
practicando a correspondente liquidación definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou
reintegrándolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

No  caso  das  obras  maiores   os  suxeitos  pasivos  deberán  presentar  no  Concello
declaración  do  custo  real  e  efectivo  daquelas,  acompañada  dos  documentos  que
consideren oportunos para os efectos de acreditar o expresado custo.

Cando se produza calquera circunstancia que modifique o custe real  e efectivo das
obras,  construccións ou instalacións que servirón de base para a determinación da
cota tributaria, os suxeitos pasivos están obrigados a presentar, no prazo dun mes,
declaración complementria,  e unha vez aceptada a modificación pola administración
municipal practicarase liquidación complementaria.

Será requisito para o outorgamento de licenza de primeira ocupación ter realizado a
liquidación definitiva do imposto

4. Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal número 18 reguladora a taxa
pola recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 14 de outubro de 2011, que copiada di:

“PROPOSTA DA ALCALDIA 

ASUNTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCAIS.

Iniciado o  expediente de modificación de ordenanzas fiscais formado por:  providencia de
inicio do expediente e informe de intervención, dáse traslado do mesmo ó Concello-Pleno,
para que previo dictame da Comisión de Facenda,  a adopción dos seguintes acordos:

Primeiro: Aprobar provisionalmente  as modificacións das ordenanzas fiscais seguintes:

Ordenanza  fiscal  nº  18,  reguladora  da  taxa  pola  recollida  de  residous  sólidos  urbanos,
tratamento e eliminación dos mesmos.

 
Segundo: A modificación   entrará en  en vigor no momento da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, e manterase vixente ata a súa modificación ou derogación expresa.

Terceiro:.-  De  acordo  co  previsto  no  art.  17  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un periodo de trinta días
mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello  e
nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio de mais de 10.000
habitantes, para  que  os  interesados   poidan  examinar  o  expediente  e   presentar  as
reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación algunha contra os
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acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os  acordos  ata  entón
provisionais.

Cuarto:  Publicar  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  os  acordos  definitivos  que  unha  vez
transcorrido  o  período  de  exposición  pública  procede  adoptar,  así  como  os  textos  das
ordenanzas fiscais modificados.

Unese como anexo o texto dos artigos modificados de cada unha das ordenanzas.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL Nº 18, REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS.

De conformidade co establecido nos artigos 15 a 19 do RDL2/2004, de 5 de marzo en relación
co artigo 59 do mesmo texto legal,  o Concello de Fene fai uso das facultades que a lei lle
confire para a modificación da ordenanza fiscal nº 18 reguladora da taxa pola recollida de
residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos, modificándose os artigos
seguintes nos termos redactados quedando derogada, polo tanto, a redacción anterior. Polo
que respecta  ó  resto  dos capítulos da ordenanza fiscal,  a  súa redacción  manteríase nos
mesmos termos. :

Cota tributaria
Artigo 6º.

A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa por unidade de local, que se determinará en
función da natureza e destino dos inmobles ou locais, a tal efecto se aplicará a seguinte tarifa
xeral en concepto de cota anual: 

Tarifas Vivendas
Tipo de servizos Importe

Zoa 1 - (1 ou 2 días de recollida de lixo ordinario por semana) 75,50 €
Zoa 2- (3 ou máis días de recollida de lixo ordinario por semana) 88,45 €

Tarifas establecementos comerciais
Tipo establecemento Importe Tipo establecemento Importe

Asociacións e Sociedades sen ánimo
de lucro

75,50 €
Pequenos talleres e talleres
mecánicos

 186,20 €

Academias 134,00 € Perruquerías 186,20 €
Auto-escolas 134,00 € Refugallos 186,20 €
Outras actividades sanitarias( Fisiotera-
peuta, consultorio de a.t.s., consultorio 
médico, óptico, podólogo, terapias
 alternativas...).

134,00 € Tintorerías 186,20 €

Concesionarios vehículos 134,00 € Xestorías .. 186,20 €
Despachos profesionais 134,00 €

Zapaterías
186,20 €

Librerías pequenas 134,00 € Almacéns pintura 259,40 €
Cafeterías espec, discotecas
…

259,40 €

Quioscos, mercerías
134,00 € Clínicas médicas,

Dentistas,Odontólogos
259,40 €

Reloxerías e xoierías 134,00 € Colexios 259,40 €
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Xastrerías 134,00 € Cristalerías 259,40 €
Fábrica aluminios 259,40 €

Tendas glosinas 134,00 € Farmacias 259,40 €
Video 134,00 € Grandes talleres 259,40 €
Vídeo e fotografía 134,00 € Hostais 259,40 €

Ximnasios
134,00 €

Hostais con restaurante
259,40 €

Almacéns 186,20 € Imprentas e Seregrafías 259,40 €
Almacéns ó por miúdo 186,20 € Industrias 259,40 €
Autoaccesorios 186,20 € Librerías grandes 259,40 €
Bancos 186,20 € Librerías só venda libros 259,40 €
Barberías 186,20 € Panaderías 259,40 €
Café-bar 186,20 € Supermercados medianos 259,40 €
Carnicerías 186,20 € Tapicerías 259,40 €
Floristerías 186,20 € Ferreterías 301,00 €
Garaxes colectivos 186,20 € Grandes almacéns 301,00 €
Garderías 186,20 € Moblerías 301,00 €
Herboristerías 186,20 € Restaurantes, discotecas 301,00 €
Librerías medianas 186,20 € Gasolineiras 343,55 €

Hoteis 343,55 €
Manipulación chatarra e venda ó por
maior

186,20 € Salas de Festa 417,55 €

Mesóns e tabernas 186,20 € Supermercados grandes 531,65 €
Pastelerías/confeiterías 186,20 € Hipermercados 647,35 €

Pastelerías/confeiterías (forno) 186,20 €
Peixerías 186,20 €
Pensións 186,20 €
Pequenas ferreterías 186,20 €
Dentistas, Odontologos 186,20 €

No caso das vivendas, a tarifa aplicarase ó enderezo que figura no recibo emitido en base ós
datos da Planimetría do Roteiro Municipal vixente.

As empresas e negocios que posúan varios establecementos aboarán unha cota corresponde
á suma das taxas correspondentes a cada establecemento individual.

Os  locais  que  sexan  utilizados  indistintamente  como  vivenda  e  negocio  aboarán  a  cota
correspondente á actividade económica principal que desenvolvan.

No caso de exercer un mesmo suxeito pasivo, nun mesmo local, máis dunha actividade, lle
será aplicada a maior das tarifas correspondentes a ditas actividades.

6.2 As tarifas establecidas no artigo 6 poderán graduarse ao abeiro do establecido no artigo
24.4 do Texto Refundido da LEi Reguladora das Facendas Locais, en función da capacidade
economica do suxeito pasivo en atención as seguintes condicións: 

6.2.1.-  Son  considerados  destinatarios/as  todas  aquelas  personas  empadronadas  e  con
residencia efectiva no concello de Fene cuxos recursos económicos resulten insuficientes
para facer frente ó custo establecido pola taxa. 

6.2.2.- Poderán ser beneficiarios/as destas bonificacións quen reúna todos e cada un dos
seguintes requisitos. 
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a) Estar empadronado/a no concello de Fene e ter residencia efectiva. 
b) Dispoñer dos recursos económicos máximos contidos no baremo establecido no presente
artigo aceditados mediante a presentación da última declaración da renda, ou calesqueira
outro documento que sinale a situación económica do solicitante. 
c) Non ter débedas co concello. 

6.2.3.- Determinación dos recursos. 

Para a determinación dos recursos terase en conta as seguintes condicións: 

a) Ingresos familiares: 

-Para 1 persoa sóa: pensión mínima de xubilación da seguridade social, para maiores de 65
anos e sen cónxuxe a cargo. 
-Para 2 persoas en unidade de convivencia: a pensión mínima de xubilación da seguridade
social, para maiores de 65 con cónxuxe a cargo. 
- Para 3 ou máis persoas en unidade de convivencia: non superar o 110 % do Salario Mínimo
Interprofesional estipulado para cada ano. 

Para a comprobación dos requisitos económicos, teranse en conta os seguintes factores: 

-Os ingresos netos que perciba o/a solicitante e os demáis membros da unidade familiar nos 6
meses anteriores á solicitude. 
-Para o cálculo do conxunto dos ingresos familiares realizarase a seguinte operación: 

•  Ingresos netos  anuais (-)  gastos de aluguer  de vivenda/amortización anuais  =  ingresos
familiares netos anuais. 
• Para o cálculo dos ingresos anuais teranse en conta os seguintes aspectos: 

-Para os pensionistas, a pensión que cobrarán no ano en curso. 
-Para  os  desempregados/as  e  as  persoas  que  aleguen  outras  circunstancias,  deberán
xustificar os ingresos obtidos por todos os conceptos, nos últimos 6 meses anteriores á data
de solicitude. 

b) Ingresos procedentes de rendas de capital inmobiliario e/ou mobiliario: 

Non poderán beneficiarse desta exención cando a/o solicitante ou calquera outro membro da
unidade familiar sexan propietarios/as e/ou usufructarios/as de bens mobles ou inmobles que,
polas  súas  características,  valoración,  posibilidade  de  venda  ou  calquera  forma  de
explotación  indiquen,  de  xeito  notorio,  a  existencia  de  medios  materiais  suficientes  para
atender  o  gasto  obxecto  da presente  exención  municipal,  agás  a  propiedade referente á
vivenda  destiñada  a  uso  propio,  sempre  que  a  súa  valoración  catastral  non  supere  10
anualidades do salario mínimo interprofesional vixente para cada ano. 

No referente á existencia de capital mobiliario, entenderanse medios económicos suficientes
aos efectos da presente ordenanza os que superen os 2.500 euros en contas de aforro ou
investimento. 

Posesión de vehículo: 

Non poderán ser propietarios dun vehículo no domicilio familiar de uso particular ou comercial,
independentemente da titularidade do mesmo. 
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6.2.4- Documentación a aportar. 

a) Solicitude debidamente cumplimentada segundo modelo oficial. 
b) Fotocopia do DNI dos membros da unidade familiar maiores de 18 anos e fotocopia das
páxinas do libro de familia, no seu caso. 
c) Certificado de empadronamento. 
d) Xustificante dos ingresos anuales da unidade familiar: fotocopia compulada da declaración
da renda do  último exercicio,  ou certificado de  rentas  no caso de  non ter  que presentar
declaración da renta,  ou calqueira  outro documento  que sinale a situación económica do
solicitante  dos  6  meses  anteriores  á  data  de  solicitude  (certificado  de  vida  laboral  da
Seguridade Social,  contratos de traballo,  recibos  actualizados das pensións,  nóminas,  ou
calesqueira outro documento que acredite a situación económica de tódolos membros da
unidade familiar maiores de 18 anos). 
e)  Xustificantes  da  vivenda:  contrato  de  aluguer  con  aportación  dos  últimos  6  recibos,
documentos de amortización do préstamo hipotecario sobre a vivenda, etc. 
f) Certificación bancaria de xuros e retencións con indicación do saldo bancario a 31/12 do
ano anterior á solicitude. 
g) Certificación de conta bancaria. 
h)  Calesqueira  outra  documentación  que  poida  resultar  necesaria  para  a  resolución  do
expediente. 

6.2.5.- Prazo 

O prazo para a presentación das solicitudes comprenderá todo o exercicio. 

6.2.6.-Procedemento para a resolución. 

Presentada a solicitude, por parte do concello comprobarase a documentación obrante en
cada solicitude e nun prazo máximo de dous meses resolverase a petición dándose traslado
ós solicitantes. 

Para a instrucción do expediente, realizarase a comprobación dos seguintes datos: 

- Comprobación da non existencia de débedas co concello. 
- Comprobación da existencia doutros bens ( IBI urbana e IVTM). 

No suposto de que se comprobara que non son certos os datos consignados na declaración
ou se houberan ocultado outros que pudieran calificarse como esenciales,  procederase a
desestimar a solicitude, 

Analizada  a  documentación  presentada  e  unha  vez  emitidos  os  informes  técnicos
correspondentes, a Alcaldía dictará resolución ó respecto, na que se concretará os beneficios
concedidos para o exercicio. 

Disposición final.

A  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  o  día  da  súa  publicación  no  Boletín  Oficial  da
Provincia,  e será de aplicación no exercicio de 2011,  permanecendo en vigor  ata que se
acorde a súa modificación ou derogación”.
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Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data
24 de outubro de 2011 que copiado di:

“Primeiro.- Aprobar provisionalmente as modificacións da ordenanza fiscal nº 18, Reguladora
da Taxa pola recollida de resíduos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos.
 
Segundo.-  De  acordo  co  previsto  no  art.  17  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un periodo de trinta días
mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello  e
nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio de mais de 10.000
habitantes,  para  que  os  interesados   poidan  examinar  o  expediente  e   presentar  as
reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación algunha contra os
acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os  acordos  ata  entón
provisionais.”

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, di que se propón para esta taxa a subida do IPC debido ao gran desequilibrio entre
os gastos que produce o servizo e os ingresos que ten o Concello. 

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que entenden que as taxan non se miran no seu conxunto, que na única
taxa na que hai equilibrio é na taxa do cemiterio municipal, que esta taxa en concreto está
desequilibrada segundo o informe municipal nuns tres centos cincuenta mil euros, que dubida
que coa suba do IPC se poida acurtar distancias no déficit  e pensa que fallan elementos
importantes no proceso de elaboración de ordenanzas, en primeiro lugar ao non axustar o
gasto o máis posible para que custe menos, que se inclúa no padrón do imposto a todos os
que teñan que paga e que se inclúan todas as vivendas e negocios, e logo regulamentar
unhas bonificacións  ou exencións para  aquelas persoas que non poidan pagar,  que esta
ordenanza mantén un requisito absurdo para obter unha exención que é non ser propietario
dun vehículo, di que pode haber moitas familias que estean desempregadas que hai dous
anos podían pagar perfectamente e que agora pasen por apuros para facer este pago e que
por ter un vehículo non pode acceder a unha exención. Di que é contraditorio falar de conxelar
as taxas para favorecer á xente e que as medidas de exención sexan estas, que entende que
haxa que actualizar esta taxa para tender a que non se produza déficit na taxa, que o PP
criticou moito ao BNG por facer subidas desmesuradas nas taxas do lixo no ano dous mil
cinco e isto axudou a que o déficit non fora maior, que non van facer demagoxia neste sentido
e por iso van absterse para que polo menos non se amplíe o salto do trinta por cento de déficit
do  servizo.  Remata  rogando que se  faga  un  estudo de custes  do  servizo,  que  se fagan
mellores exencións e que se esixa o pagamento a todos os posibles.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que a suba do IPC non vai axudar moito, que será mellor que
nada. Di que ao mellor conviña darlle o mesmo tratamento que a ordenanza das vodas e
miralas no seu conxunto, aínda que non se miren unha a unha. Di que o seu partido non se
vai opoñer á modificación e que se absterá.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  da  Comisión
Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 24 de outubro de 2011, obténdose o
seguinte resultado:

Votos a favor: seis (6) (dos/as Sres/as Galego Feal, Bertoa Puente, Dopico Rodríguez, Franco
Casal, Barro Couto e Serantes Painceiras)

15 de 47



Votos en contra: ningún

Abstencións: once (11) (dos/as Sres/as, Puentes Rivera,  Noceda Carballo,  García Balado,
López Rodríguez, Silvar Canosa, Trigo Rey, Couto Seijido, Polo Gundín, Roca Requeijo e
Martínez Ardá e Martínez Rodríguez)

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

Primeiro.-  Aprobar  provisionalmente  as  modificacións  da  ordenanza  fiscal  nº  18,
Reguladora  da  Taxa  pola  recollida  de  residuos  sólidos  urbanos,  tratamento  e
eliminación dos mesmos.
 
Segundo.- De acordo co previsto no art. 17 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un período de trinta
días  mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos
do concello  e nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio
de mais de 10.000 habitantes, para que os interesados  poidan examinar o expediente e
presentar as reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación
algunha  contra  os  acordos  adoptados,  entenderanse  definitivamente  adoptados  os
acordos ata entón provisionais.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL Nº 18, REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS.

De conformidade co establecido nos artigos 15 a 19 do RDL2/2004, de 5 de marzo en
relación co artigo 59 do mesmo texto legal,  o Concello de Fene fai uso das facultades
que a lei lle confire para a modificación da ordenanza fiscal nº 18 reguladora da taxa
pola  recollida  de  residuos  sólidos  urbanos,  tratamento  e  eliminación  dos  mesmos,
modificándose os artigos seguintes nos termos redactados quedando derogada, polo
tanto, a redacción anterior. Polo que respecta ó resto dos capítulos da ordenanza fiscal,
a súa redacción manteríase nos mesmos termos. :

Cota tributaria
Artigo 6º.

A  cota  tributaria  consistirá  nunha  cantidade  fixa  por  unidade  de  local,  que  se
determinará en función da natureza e destino dos inmobles ou locais, a tal efecto se
aplicará a seguinte tarifa xeral en concepto de cota anual: 

Tarifas Vivendas
Tipo de servizos Importe

Zoa 1 - (1 ou 2 días de recollida de lixo ordinario por semana) 75,50 €
Zoa 2- (3 ou máis días de recollida de lixo ordinario por semana) 88,45 €

Tarifas establecementos comerciais
Tipo establecemento Importe Tipo establecemento Importe

Asociacións e Sociedades sen ánimo
de lucro

75,50 €
Pequenos talleres e talleres
mecánicos

 186,20 €

Academias 134,00 € Perruquerías 186,20 €
Auto-escolas 134,00 € Refugallos 186,20 €
Outras actividades sanitarias 134,00 € Tintorerías 186,20 €

16 de 47



(Fisioterapeuta, consultorio de a.t.s.,
consultorio médico, óptico,
podólogo, terapias
 alternativas...).
Concesionarios vehículos 134,00 € Xestorías .. 186,20 €
Despachos profesionais 134,00 €

Zapaterías
186,20 €

Librerías pequenas 134,00 € Almacéns pintura 259,40 €
Cafeterías espec,
discotecas …

259,40 €

Quioscos, mercerías
134,00 € Clínicas médicas,

Dentistas,Odontólogos
259,40 €

Reloxerías e xoierías 134,00 € Colexios 259,40 €
Xastrerías 134,00 € Cristalerías 259,40 €

Fábrica aluminios 259,40 €
Tendas glosinas 134,00 € Farmacias 259,40 €
Video 134,00 € Grandes talleres 259,40 €
Vídeo e fotografía 134,00 € Hostais 259,40 €

Ximnasios
134,00 €

Hostais con restaurante
259,40 €

Almacéns 186,20 € Imprentas e Seregrafías 259,40 €
Almacéns ó por miúdo 186,20 € Industrias 259,40 €
Autoaccesorios 186,20 € Librerías grandes 259,40 €
Bancos 186,20 € Librerías só venda libros 259,40 €
Barberías 186,20 € Panaderías 259,40 €
Café-bar 186,20 € Supermercados medianos 259,40 €
Carnicerías 186,20 € Tapicerías 259,40 €
Floristerías 186,20 € Ferreterías 301,00 €
Garaxes colectivos 186,20 € Grandes almacéns 301,00 €
Garderías 186,20 € Moblerías 301,00 €
Herboristerías 186,20 € Restaurantes, discotecas 301,00 €
Librerías medianas 186,20 € Gasolineiras 343,55 €

Hoteis 343,55 €
Manipulación chatarra e venda ó por
maior

186,20 € Salas de Festa 417,55 €

Mesóns e tabernas 186,20 € Supermercados grandes 531,65 €
Pastelerías/confeiterías 186,20 € Hipermercados 647,35 €

Pastelerías/confeiterías (forno) 186,20 €
Peixerías 186,20 €
Pensións 186,20 €
Pequenas ferreterías 186,20 €
Dentistas, Odontologos 186,20 €

No caso das vivendas, a tarifa aplicarase ó enderezo que figura no recibo emitido en
base ós datos da Planimetría do Roteiro Municipal vixente.

As  empresas  e  negocios  que  posúan  varios  establecementos  aboarán  unha  cota
corresponde á suma das taxas correspondentes a cada establecemento individual.

Os locais que sexan utilizados indistintamente como vivenda e negocio aboarán a cota
correspondente á actividade económica principal que desenvolvan.
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No caso de exercer un mesmo suxeito pasivo, nun mesmo local, máis dunha actividade,
lle será aplicada a maior das tarifas correspondentes a ditas actividades.

6.2 As tarifas establecidas no artigo 6 poderán graduarse ao abeiro do establecido no
artigo 24.4 do Texto Refundido da LEi Reguladora das Facendas Locais, en función da
capacidade economica do suxeito pasivo en atención as seguintes condicións: 

6.2.1.- Son considerados destinatarios/as todas aquelas personas empadronadas e con
residencia  efectiva  no  concello  de  Fene  cuxos  recursos  económicos  resulten
insuficientes para facer frente ó custo establecido pola taxa. 

6.2.2.- Poderán ser beneficiarios/as destas bonificacións quen reúna todos e cada un
dos seguintes requisitos. 

a) Estar empadronado/a no concello de Fene e ter residencia efectiva. 
b) Dispoñer dos recursos económicos máximos contidos no baremo establecido no
presente artigo aceditados mediante a presentación da última declaración da renda, ou
calesqueira outro documento que sinale a situación económica do solicitante. 
c) Non ter débedas co concello. 

6.2.3.- Determinación dos recursos. 

Para a determinación dos recursos terase en conta as seguintes condicións: 

a) Ingresos familiares: 

-Para 1 persoa sóa: pensión mínima de xubilación da seguridade social, para maiores
de 65 anos e sen cónxuxe a cargo. 
-Para  2  persoas  en  unidade  de  convivencia:  a  pensión  mínima  de  xubilación  da
seguridade social, para maiores de 65 con cónxuxe a cargo. 
- Para 3 ou máis persoas en unidade de convivencia: non superar o 110 % do Salario
Mínimo Interprofesional estipulado para cada ano. 

Para  a  comprobación  dos  requisitos  económicos,  teranse  en  conta  os  seguintes
factores: 

-Os  ingresos  netos  que  perciba  o/a  solicitante  e  os  demáis  membros  da  unidade
familiar nos 6 meses anteriores á solicitude. 
-Para o cálculo do conxunto dos ingresos familiares realizarase a seguinte operación: 

•  Ingresos  netos  anuais  (-)  gastos  de  aluguer  de  vivenda/amortización  anuais  =
ingresos familiares netos anuais. 
• Para o cálculo dos ingresos anuais teranse en conta os seguintes aspectos: 

-Para os pensionistas, a pensión que cobrarán no ano en curso. 
-Para os desempregados/as e as persoas que aleguen outras circunstancias, deberán
xustificar os ingresos obtidos por todos os conceptos, nos últimos 6 meses anteriores
á data de solicitude. 

b) Ingresos procedentes de rendas de capital inmobiliario e/ou mobiliario: 

Non  poderán  beneficiarse  desta  exención  cando  a/o  solicitante  ou  calquera  outro
membro  da  unidade  familiar  sexan  propietarios/as  e/ou  usufructarios/as  de  bens
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mobles ou inmobles que, polas súas características, valoración, posibilidade de venda
ou calquera forma de explotación indiquen, de xeito notorio, a existencia de medios
materiais suficientes para atender o gasto obxecto da presente exención municipal,
agás  a  propiedade  referente  á  vivenda  destiñada  a  uso  propio,  sempre  que  a  súa
valoración  catastral  non  supere  10  anualidades  do  salario  mínimo  interprofesional
vixente para cada ano. 

No  referente  á  existencia  de  capital  mobiliario,  entenderanse  medios  económicos
suficientes  aos  efectos  da  presente  ordenanza  os  que  superen  os  2.500  euros  en
contas de aforro ou investimento. 

Posesión de vehículo: 

Non poderán ser propietarios dun vehículo no domicilio familiar de uso particular ou
comercial, independentemente da titularidade do mesmo. 

6.2.4- Documentación a aportar. 

a) Solicitude debidamente cumplimentada segundo modelo oficial. 
b) Fotocopia do DNI dos membros da unidade familiar maiores de 18 anos e fotocopia
das páxinas do libro de familia, no seu caso. 
c) Certificado de empadronamento. 
d)  Xustificante  dos  ingresos  anuales  da  unidade  familiar:  fotocopia  compulada  da
declaración da renda do último exercicio, ou certificado de rentas no caso de non ter
que  presentar  declaración  da  renta,  ou  calqueira  outro  documento  que  sinale  a
situación  económica  do  solicitante  dos  6  meses  anteriores  á  data  de  solicitude
(certificado  de  vida  laboral  da  Seguridade  Social,  contratos  de  traballo,  recibos
actualizados das pensións, nóminas, ou calesqueira outro documento que acredite a
situación económica de tódolos membros da unidade familiar maiores de 18 anos). 
e) Xustificantes da vivenda: contrato de aluguer con aportación dos últimos 6 recibos,
documentos de amortización do préstamo hipotecario sobre a vivenda, etc. 
f) Certificación bancaria de xuros e retencións con indicación do saldo bancario a 31/12
do ano anterior á solicitude. 
g) Certificación de conta bancaria. 
h) Calesqueira outra documentación que poida resultar necesaria para a resolución do
expediente. 

6.2.5.- Prazo 

O prazo para a presentación das solicitudes comprenderá todo o exercicio. 

6.2.6.-Procedemento para a resolución. 

Presentada a solicitude, por parte do concello comprobarase a documentación obrante
en cada solicitude e nun prazo máximo de dous meses resolverase a petición dándose
traslado ós solicitantes. 

Para a instrucción do expediente, realizarase a comprobación dos seguintes datos: 

- Comprobación da non existencia de débedas co concello. 
- Comprobación da existencia doutros bens ( IBI urbana e IVTM). 
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No suposto  de  que  se  comprobara  que  non  son  certos  os  datos  consignados  na
declaración ou se houberan ocultado outros que pudieran calificarse como esenciales,
procederase a desestimar a solicitude, 

Analizada  a  documentación  presentada  e  unha  vez  emitidos  os  informes  técnicos
correspondentes,  a Alcaldía dictará resolución ó respecto,  na que se concretará os
beneficios concedidos para o exercicio. 

Disposición final.

A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e será de aplicación no exercicio de 2011, permanecendo en vigor ata que se
acorde a súa modificación ou derogación.

5. Aprobación, se procede, moción do grupo municipal socialista en relación cos recortes de
profesorado e de medios por parte da Xunta de Galicia nos centros de ensino de Fene

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 28 de outubro de 2011 que copiado di:

“A Corporación Municipal de Fene acorda instar:

1. Á Consellería de Educación a repoñer ao profesorado suprimido nos centros educativos do
Concello de Fene.

2. Ao presidente da Xunta de Galicia a apostar de forma decidida polo sistema educativo
público do noso Concello e dar fin as políticas de continuos recortes que está a aplicar en
materia educativa nomeadamente no sector público.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido,  manifesta que esta é unha das mocións que o seu grupo presentou debido á
preocupación que suscitan os recortes que o PP está a facer na Xunta de Galicia en materia
educativa, que nada máis comezado o mandato tomou a decisión de suprimir a gratuidade
dos libros de texto e que xa avanzou o que ía vir logo, que este ano se fixo unha redución de
mil  cincocentos  mestres  en  primaria  e  outros  tantos  en  secundaria,  que  xustificaron este
recorte  ampliando  a  xornada  dos  mestres,  di  que  as  consecuencias  son  que  os  centros
pequenos onde hai menos docentes teñen que asumir competencias non propias como as
especialidades  de  linguaxe,  orientación  e  outras  que deberían  ser  asumidas  por  mestres
especialistas que a Xunta está evitando contratar, o que dá lugar a menos tempo de titorías,
de atencións aos pais e nais, para a preparación das clases e demais. Di que no caso de
Fene xa sabe todo o mundo a previsión da redución do profesorado e que se concretou en
que en case que todos os centros hai menos profesorado que o que había o anterior curso,
que ao final, froito da mobilización dos pais e nais deste Concello a Xunta non fixo todos os
recortes  que tiña  pensado respecto  ao  peche da  escola  dos  Casais,  de  Limodre  e  a  de
Sillobre. Que hai uns meses se tratou unha moción para que non se reducise o número de
profesores e se retira ese plan e logo de ver que a Xunta de Galicia non fixo caso ningún e
que hai unha diminución de trinta e cinco prazas de mestres que agora non son fixas e que se
poden reducir en calquera momento é polo que se presenta esta moción, que non entenden
que se hai que facer recortes só sexa nos colexios públicos e non nos centros concertados,
que canto menos terá que ser un esforzo compartido.
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A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que van votar a favor desta moción, que o tempo deu a razón ao dito
naquel primeiro Pleno extraordinario desta lexislatura relativo ao peche do centro de FP que
supuxo unha redución de trinta e seis profesores, que coinciden totalmente coa moción e a
demanda  que  fai,  que  lle  preocupa  moito  o  futuro  do  sistema  educativo  de  Galicia  e
concretamente  de  Fene.  Di  que  esta  moción  e  as  demais  poderían  ter  máis  forza  si  se
formulasen dende ese consello escolar municipal que aínda non está constituído, polo que
roga para que se constitúa o antes posible.

Seguidamente pide o uso da palabra a concelleira  María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que vai apoiar esta moción, aínda que na Comisión o PP dixo
que non habían tales recortes, que os mestres manifestaron en diversas reunións mantidas
coas Ampas que tiveron que facer moitos esforzos para cadrar os horarios de todos os grupos
e que isto significa que hai mestres que están dando materias que non se corresponden coa
súa especialidade e todo isto para non repercutir negativamente na educación dos nenos. Di
que por iso lle parece moi importante esta moción e por iso vai votar a favor.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha vez
concedido, manifesta que hai tres meses se atoparon cunha moción moi similar e que agora
que se acercan as eleccións semella que o hai que volver a tratar. Di que en Fene continúan
abertos os mesmos centros escolares, que non se pechou ningún centro, nin Limodre, nin os
Casais, nin Sillobre e que manteñen o mesmo número de alumnos. Di que tamén se falou de
xuntar a nenos de distintas idades nunha soa clase e que saben logo das reunións que houbo
cos directores dos centros que os nenos están cada un na súa clase segundo a súa idade.
Quere deixar constancia de que a Xunta de Galicia preveu unha baixada do cero coma catro
por cento dos orzamentos do ano dous mil doce en educación e que o goberno central no ano
dous mil once o fixo nun oito por cento nos ensinos non universitarios e dun vinte e tres por
cento nos universitarios,  e que a maiores, a situación dos mestres,  que son funcionarios,
tamén sufriron unha baixada de salarios e que se reduciu a taxa de reposición nun trinta por
cento. Di que non está nin a favor nin en contra do ensino concertado, que cada un debe levar
aos seus fillos  a  onde queira  ou poida,  pero  quere  recordarlle  ao señor  Puentes  que co
goberno do bipartito na Xunta de Galicia se subiu a asignación aos centros concertados e que
o actual goberno do PP a baixou. En relación a que os mestres teñan que dar outras materias,
quere lembrar que a maioría de mestres interinos que entran no sistema imparten as materias
que lles toca e nos horarios que sexan. Di respecto ao consello escolar que a idea do goberno
municipal é de o facer canto antes, que se necesita un informe xurídico que case está listo,
que hai unha proposta presentada, que estes últimos catro anos non estivo ben convocado,
que non pasou nada e houbo reunións igual, que segundo o manifestado en Comisións por
parte  do  equipo  de  goberno  é  que  para  ter  unha  reunión  informal  non  hai  porque  ter
constituído o consello e que a súa idea é constituílo canto antes, e que o seu compromiso é
constituílo neste mes de novembro.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que mentres que gobernou o PSOE en Fene non se recortou nin un só
mestre,  que o PP esperou a que pasasen as eleccións municipais para facer recortes de
mestres  en Fene,  que esta  moción  ven agora ao Pleno coincidindo co comezo do curso
escolar. Di que quen dixo que se ían pechar colexios en Fene non foi o PSOE se non que foi a
Xunta de Galicia, que a goberna o PP.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  da  Comisión
Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Servicios Sociais e Igualdade de data 28 de
outubro de 2011, obténdose o seguinte resultado:

21 de 47



Votos a favor: once (11) (dos/as Sres/as, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García Balado,
López Rodríguez, Silvar Canosa, Trigo Rey, Couto Seijido, Polo Gundín, Roca Requeijo e
Martínez Ardá e Martínez Rodríguez)

Votos en contra:  seis  (6)  (dos/as Sres/as Galego Feal,  Bertoa Puente,  Dopico Rodríguez,
Franco Casal, Barro Couto e Serantes Painceiras)

Abstencións: ningunha

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

A Corporación Municipal de Fene acorda instar:

1.  Á  Consellería  de  Educación  a  repoñer  ao  profesorado  suprimido  nos  centros
educativos do Concello de Fene.

2.  Ao  presidente  da  Xunta  de  Galicia  a  apostar  de  forma  decidida  polo  sistema
educativo público do noso Concello e dar fin as políticas de continuos recortes que
está a aplicar en materia educativa nomeadamente no sector público.

6. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal socialista en relación cos custes de
mantemento dos centros de ensino primario

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 28 de outubro de 2011 que copiado di:

“A Corporación municipal de Fene acorda instar á Xunta de Galicia a:

1. Retomar o camiño emprendido no cumprimento do acordo entre a Xunta de Galicia e a
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), asinando o 20 de xaneiro de 2006,
polo  que  se  establece  o  contido  e  desenvolvemento  do  Pacto  Local  que  rexerá  na
Comunidade Autónoma de Galicia, nomedadamente no que atinxe á Área de Educación.

2.  A  presentar  no  presente  ano  un  plan  a  través  do  cal  a  xunta  de  Galicia  asuma
progresivamente o mantemento dos centros de ensinanza primaria indicando calendario de
aplicación, partidas de referencia (limpeza, obras, persoal, ...) e criterios a seguir.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o pasado vinte de xaneiro do ano dous mil seis a FEGAMP asinou o
Pacto Local, que incluía o mantemento dos custes dos centros de ensino e a moción pide que
se retome e se cumpra aquel Pacto aforrando así os elevados gastos de limpeza, mantemento
e conservación que actualmente asume o Concello.

Neste momento abandona a sesión a concelleira Rita María Couto Seijido.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que se podería mellorar moito a facenda local no capítulo de gastos
habería un aforro directo que se podería investir en outras actividades que repercutan nos
nenos  e  nenas  de  Fene,  que  é  conveniente  que  a  Xunta  asuma  estas  competencias  e
aproveita para pregúntalle ao alcalde se a Consellería lle contestou respecto reunión mantida.
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A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que non hai moito que debater, que a Xunta terá que asumir o
acordo asinado. Di que o seu voto vai ser a favor desta moción.

Neste momento se incorpora á sesión a concelleira Rita María Couto Seijido.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha vez
concedido, manifesta que o seu partido vai votar a favor da moción. Di respecto deste e os
demais  puntos  que  seguen,  que  tanto  ela  coma  a  concelleira  Rita  María  Couto  Seijido
coincidiron na Comisión en sinalar que as exposicións de motivos que acompañan a estas
mocións levan, ás veces, contidos que o único que fan é que existan confrontacións políticas
cando todos está a favor do que se piden nos propios acordos, que por iso na Comisión de
Cultura votaron por quitar as exposicións de motivos.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que aínda que o que sinala a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente é
certo debe dicir que os seus argumentos para votar e presentar a moción son os que son.

Rematado o debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

A Corporación municipal de Fene acorda instar á Xunta de Galicia a:

1. Retomar o camiño emprendido no cumprimento do acordo entre a Xunta de Galicia e
a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), asinando o 20 de xaneiro
de 2006, polo que se establece o contido e desenvolvemento do Pacto Local que rexerá
na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  nomeadamente  no  que  atinxe  á  Área  de
Educación.

2.  A  presentar  no  presente  ano  un  plan  a  través  do  cal  a  xunta  de  Galicia  asuma
progresivamente  o  mantemento  dos  centros  de  ensinanza  primaria  indicando
calendario de aplicación, partidas de referencia (limpeza, obras, persoal, ...) e criterios a
seguir.

7. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal socialista en relación coa reducción
da contía e número das bolsas de axuda ao estudo por parte da Xunta de Galicia

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 28 de outubro de 2011 que copiado di:

“A Corporación municipal de Fene acorda:

1. Instar á xunta de Galicia a crear unha liña de becas, bolsa e axudas para aquel alumnado,
de  calquera  nivel  de  ensinanza,  que  por  causas  familiares  sobrevidas  non  poida  seguir
cursando os seus estudos.

2. Instar á Xunta de Galicia a crear unha liña específica de becas para desempregados que
desexen retomar ou iniciar estudos regrados e para propiciar o retorno ao sistema educativo
dos menores de 25 anos que se atopen en situación de desemprego.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o goberno de Galicia o ano pasado reduciu nun cincuenta por cento
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as axudas destinadas á formación profesional e reduciu tamén un vinte e cinco por cento das
axudas  destinadas  aos  universitarios  galegos,  que  os  únicos  datos  para  á  concesión  de
axudas son os ingresos do ano pasado e que en momentos de crise coma o actual no que a
situación laboral pode cambiar tanto dun día para outro podíase corrixir isto, de xeito que a
Xunta habilite unha liña de bolsas ou axudas aos estudantes que por causas sobrevidas no
poidan seguir cursando os seus estudos.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que van votar a favor, que coinciden coa exposición feita polo voceiro do
PSOE. Di que se trata dun recorte máis da Xunta de Galicia que pretende crear dous carrís, o
dos que poden e o dos que non, que así se perde a igualdade de oportunidades.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido di que a ensinanza debía ser en todo momento de balde, que non debe
haber recortes nunca en educación, que están de acordo coa exposición de motivos e coa
proposta polo que votará a favor.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha vez
concedido,  manifesta  que  o  importante  da  moción  son  os  acordos,  que  o  que  explicou
respecto dos trámites de solicitude de axudas é sempre así en todos os aspectos, que se trata
dun trámite procedimental, que as axudas se conceden en base aos ingresos do ano anterior.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que non está a dicir que non se teña en conta a situación económica do
ano anterior, se non que téndoa en conta se ademais queda en paro no ano en curso exista
unha liña de axudas.

Rematado o debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

1.  Instar  á  xunta de Galicia  a  crear  unha liña  de becas,  bolsa  e  axudas para  aquel
alumnado, de calquera nivel de ensinanza, que por causas familiares sobrevidas non
poida seguir cursando os seus estudos.

2. Instar á Xunta de Galicia a crear unha liña específica de becas para desempregados
que desexen retomar ou iniciar estudos regrados e para propiciar o retorno ao sistema
educativo dos menores de 25 anos que se atopen en situación de desemprego.

8. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal socialista en relación coa asunción
por parte da Xunta de Galicia dos comedores escolares do Concello de Fene

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 28 de outubro de 2011 que copiado di:

“A Corporación Municipal de Fene demanda da Xunta de Galicia que asuma a xestión dos
comedores escolares dos centros de ensino do Concello de Fene.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que hai colexios que a través da vontade das AMPAS decidiron poñer
en funcionamento os seus comedores escolares, que en Fene hai algún exemplo, que están
organizados polas AMPAS, con cofinanciamento por parte do Concello. Di que fronte a isto hai
outras situacións que teñen Concellos  máis  privilexiados que teñen comedores postos  en
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marcha, case todos, durante o mandato do bipartito da Xunta de Galicia que son organizados
pola Xunta de Galicia e que os usuarios pagan segundo a renda familiar, e que se converten
en instrumentos fundamentais para a conciliación familiar.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que coinciden plenamente coa proposta e di que van votar a favor deste.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que votará a favor.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha vez
concedido, manifesta que votarán a favor, que desexan que a Xunta de Galicia asuma os
dous comedores escolares que hai en Fene e que o Concello apoia economicamente a un
deles.

Rematado o debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

A Corporación Municipal de Fene demanda da Xunta de Galicia que asuma a xestión
dos comedores escolares dos centros de ensino do Concello de Fene.

9.  Aprobación,  se  procede,  da  moción  do  grupo  municipal  socialista  en  relación  coa
modificación da normativa dos comedores escolares que dependen da Xunta de Galicia

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Cultura,  Educación, Deportes, Servicios
Sociais e Igualdade de data 28 de outubro de 2011 que copiado di:

“A Corporación municipal de Fene acorda instar á Xunta de Galicia a:

1. Suprimir a Instrución 1/2011, nomeadamente no que atinxe no que atinxe ao parágrafo que di:

Para evitar que se produzan actuacións fraudulentas dos obrigados a pagar o servizo, todas
as persoas usuarias do comedor que non estean ao corrente das súas obrigas de pagamento,
isto é, que teñan pendente calquera cantidade, por mínima que sexa, deberán ser excluídas
do servizo,  polo que non deberán figurar nas listas provisionais de usuarios calquera que
sexan as súas circunstancias económicas, persoais, etc. Estas persoas só poderán adquirir a
condición de usuarios cando acrediten o pagamento de todas as cantidades que deban, e
sempre que o fagan antes da publicación dos listados definitivos. Despois desa publicación,
non terán dereito a usar o comedor.”

2. Crear unha liña de becas, bolsas ou axudas para o comedor escolar a aquel alumnado
cuxas familias pasen por dificultades económicas por culpa da crise.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que a moción pide a supresión dun parágrafo da Instrucción 1/2001, que
ven a dicir que ante a falla de pagamento dun mes por parte dunha familiar será excluído o
servizo de comedor, polo que piden a supresión deste parágrafo e que se permita axudar as
familias que puntualmente teñan problemas co pagamento do comedor.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  manifesta  que está de acordo coa moción,  que seguro que pagan xustos por
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pecadores, que é unha cuestión de pura axuda de emerxencia social,  que debe haber un
control do que se debe e das cantidades que se deben, que hai que adaptalo á realidade.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que van votar a favor, xa que lles parece un ataque durísimo as
familias que pasan por dificultades económicas.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha vez
concedido, manifesta que votarán a favor, que os seus argumentos van na liña do dito polo
voceiro do BNG que isto non pode ser unha barra libre para evitar o pagamento deste servizo,
que haberá que ter en conta a situación económica particular de cada usuarios que non poida
pagar.

Non habendo debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

A Corporación municipal de Fene acorda instar á Xunta de Galicia a:

1. Suprimir a Instrución 1/2011, nomeadamente no que atinxe no que atinxe ao parágrafo
que di:

Para evitar que se produzan actuacións fraudulentas dos obrigados a pagar o servizo,
todas as persoas usuarias do comedor que non estean ao corrente das súas obrigas de
pagamento,  isto  é,  que  teñan  pendente  calquera  cantidade,  por  mínima  que  sexa,
deberán ser excluídas do servizo, polo que non deberán figurar nas listas provisionais
de  usuarios  calquera  que  sexan  as  súas  circunstancias  económicas,  persoais,  etc.
Estas  persoas  só  poderán  adquirir  a  condición  de  usuarios  cando  acrediten  o
pagamento  de  todas  as  cantidades  que  deban,  e  sempre  que  o  fagan  antes  da
publicación dos listados definitivos. Despois desa publicación, non terán dereito a usar
o comedor.

10. Aprobación, se procede, da moción conxunta dos grupos políticos municipais de Fene en
relación co futuro do sector naval na ría de Ferrol e en demanda de construír un dique flotante
para os seus estaleiros.

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Persoal,  Seguridade, Servicios e Medio
Ambiente en sesión ordinaria celebrada en data 26 de outubro de 2011, que copiado di:

“1. Adherirse á mobilización convocada polos representantes dos traballadores para o día 6 de
novembro, facendo un chamamento a cidadanía para participar na mesma.

2.  Esixir  da SEPI  que elabore e impulse un Plan de traballo para asegurar  a  carteira de
traballo  dos  estaleiros  públicos  na ría  de  Ferrol.  Dito  Plan terá  entre  os  seus  obxectivos
garantir o mantemento dos postos de traballo directos e indirectos de ditos estaleiros.

3. Contemplar como unha prioridade estratéxica na axenda exterior do Goberno para captar
inversión na economía española, a consecución de contratos cos estaleiros da ría de Ferrol.

4.  Dar  cumprimento  o  compromiso  adquirido  polo  goberno  do  Estado  de  contratar  a
construción nos estaleiros da ría de Ferrol, da VI fragata F-100 para a mariña española.
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5. Negociar no ámbito da Unión Europea a eliminación das limitacións que actualmente pesan
sobre os estaleiros de Navantia para poder operar plenamente con campo da construción civil
e  en particular  a  limitación que pesa sobre o estaleiro  de Fene para  que poida construír
buques, permitíndolle de forma inmediata ofertar nos grandes centros de contratación.

6. Promover no ámbito da Unión Europea medidas de carácter temporal que teñan en conta a
especifidade dos sector naval que contribúan a superar a crise que actualmente padece o
sector.

7. Esixir á Xunta de Galicia que colabore ca SEPI no cofinanciamento e desenvolvemento dun
centro de reparacións de Navantia na ría de Ferrol.

8.  Impulsar a construción dun dique flotante que permita  que o centro de reparacións de
Navantia  na  ría  de  Ferrol  poida  ofertar  tamén  a  reparación  e  transformación  de  grandes
buques, encomendando a construción do mesmo os propios estaleiros de Navantia na ría de
Ferrol, solicitando do goberno e da Xunta de Galicia o seu compromiso para apoiar da forma
que posible a súa financiación.”

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que o seu grupo vai votar a favor, por dúas razóns, o primeiro polo
criterio que seguen dende hai anos de apoiar todas aquelas propostas que veñen do Comité
de Empresa de Navantia Fene e unha vez máis o Comité falaron cos grupos políticos para
facer esta nova reinvidicación,  di  que en segundo lugar pensa que é moi necesario,  pola
situación do estaleiro, que está a rematar case que todos os contratos que ten e o volume de
traballo vai descendendo sen que haxa novos pedidos en carteira. Di que esta construción
daría a opción de ter unha carga de traballo a corto prazo, garantindo a carga de traballo
durante dous anos máis e logo da instalación do dique poderá optar a traballos que sen esta
instalación non poderían asumir, que a única división de Navantia que dá beneficios é a de
reparacións e pensa que é a que ten mellores perspectivas cara ao futuro. Di que lle gusta
moito que se incluíra o punto da cofinanciación da Xunta de Galicia na construción do dique.

A continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido, manifesta que Fene leva xa setenta anos dedicada á construción do sector naval,
que se trata dun sector que leva vinte e sete anos nunha crise que non é casual, que está
derivada dos ciclos da produción mundial de buques, que fan case todos en China ou Corea,
que apoian a moción porque pensan que a unidade de todas as forzas políticas, sindicais e de
toda a sociedade debe ser aquela a que leve a Astano, que é coma se coñece ao estaleiro
aquí, para que se faga o dique flotante que vai facer que o complexo sexa máis competitivo,
que eles non queren máis plans ficticios para o rexurdir da comarca, que o certo é que perdeu
case que trinta mil persoas, que supón unha merma de ingresos e poboación, que a pirámide
de poboación de Fene releva que cada vez temos máis maiores e que cada vez hai menos
xente nova, que a xente na franxa de idade para traballar tivo que marchar e que por iso eles
reclaman unidade,  altura  de  miras  e  democracia  para  que non os  enganen.  Di  que  eles
manteñen que o sector naval é un sector estratéxico que deu diversas familias de profesionais
altamente cualificados. Roga a todo o mundo para que participe na manifestación que terá
lugar o vindeiro domingo e que sae da praza do Inferniño en Ferrol.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que logo do escoitado hai pouco que dicir, que vai votar a favor
desta moción. Di que o seu grupo leva presentado unhas corenta mocións sobre o tema de
Astano e desexa que esta sexa a definitiva para que se poida levantar o veto e conseguir
carga de traballo.
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De seguido intervén o alcalde que di que dende o PP se remiten ao texto da moción, que
asumen o dito polos voceiros e di que quere incidir nunha cuestión que é fundamental como é
o levantamento do veto,  que se atopou moita  oposición a ese levantamento  e quizais  se
debería poder pensar noutra cousa e comezar a pensar nos acomodos legais para que a
empresa poida saír dende este momento ao mercado das contratacións internacionais, xa que
dende que se consiga un contrato ata que se vexa traballo nas gradas poden pasar tres anos
e o levantamento do veto xa iría consumido, sen prexuízo de que se continúe a vía política.

Rematado o debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

1. Adherirse á mobilización convocada polos representantes dos traballadores para o
día 6 de novembro, facendo un chamamento a cidadanía para participar na mesma.

2. Esixir da SEPI que elabore e impulse un Plan de traballo para asegurar a carteira de
traballo dos estaleiros públicos na ría de Ferrol. Dito Plan terá entre os seus obxectivos
garantir o mantemento dos postos de traballo directos e indirectos de ditos estaleiros.

3. Contemplar como unha prioridade estratéxica na axenda exterior do Goberno para
captar inversión na economía española, a consecución de contratos cos estaleiros da
ría de Ferrol.

4. Dar cumprimento o compromiso adquirido polo goberno do Estado de contratar a
construción nos estaleiros da ría de Ferrol, da VI fragata F-100 para a mariña española.

5. Negociar no ámbito da Unión Europea a eliminación das limitacións que actualmente
pesan sobre os estaleiros de Navantia para poder operar plenamente con campo da
construción civil e en particular a limitación que pesa sobre o estaleiro de Fene para
que  poida  construír  buques,  permitíndolle  de  forma  inmediata  ofertar  nos  grandes
centros de contratación.

6. Promover no ámbito da Unión Europea medidas de carácter temporal que teñan en
conta a especifidade dos sector naval que contribúan a superar a crise que actualmente
padece o sector.

7.  Esixir  á  Xunta  de  Galicia  que  colabore  ca  SEPI  no  cofinanciamento  e
desenvolvemento dun centro de reparacións de Navantia na ría de Ferrol.

8. Impulsar a construción dun dique flotante que permita que o centro de reparacións
de Navantia  na  ría  de  Ferrol  poida  ofertar  tamén a  reparación  e  transformación de
grandes  buques,  encomendando a  construción  do mesmo os  propios  estaleiros  de
Navantia  na  ría  de  Ferrol,  solicitando  do  goberno  e  da  Xunta  de  Galicia  o  seu
compromiso para apoiar da forma que posible o seu financiamento.

Neste momento abandona a sesión o concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo.

11. Previa ratificación da urxencia, aprobación, se procede, do expediente de recoñecemento
extraxudicial de crédito 5/2011.

De seguido o alcalde dá conta da proposta da Alcaldía de data 6 de outubro de 2011, que
copiada di:
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“PROPOSTA DA ALCALDIA 

ASUNTO: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 5/2011

Visto   o  informe  da  Intervención  municipal  de  6  de  outubro  de  2011  relativo    á
fiscalización  do expediente de recoñecemento extraxudicial nº 5/2011 por un importe total de
21229,15 € e que transcrito di:
DE INTERVENCION
O CONCELLO PLENO

INFORME DE INTERVENCIÓN 

ASUNTO: Fiscalización previa  preceptiva do expediente de recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Concello-Pleno  nº 5/2011.
LEXISLACIÓN E NORMATIVA APLICABLE BASICA
-(TRLRFL) artigos 163,173,215 a 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo
que se aproba o Texto Refundido Da Lei Reguladora das Fachendas Locais.
-(RD500/1990) artigos 26.2c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se
desenrola o capítulo primeiro do Título Segundo do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
-(LBRL) artigo 112.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime local.
-(TRRL) artigo 23.1 do Real decreto Lei 781/1986 polo que se aproba o Texto Reundido das
Disposicións vixentes en materia de Réxime local.
Real Decreto 1496/2003 que regulamenta o deber de expedir  factura que corresponde ós

empresarios e profesionais.
-Bases de execución do orzamento do exercicio  2011.
ANTECEDENTES
Con data de 6 de outubro, a Alcaldía propón a aprobación  da relación de gastos   co obxeto
de proceder ó seu recoñecemento extraxudicial polo Concello-Pleno  ó non ser incluidas no
orzamento do exercicio económico que lle correspondía. O importe total ascende a  21229,15
€.
A relación de gastos é a que se determina na providencia de inicio do expediente.

INFORME
Primeiro.-Principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios: O artigo 163.5 do
TRLRFL e o artigo 25 do  RD500/1990 refírense ó principio de especialidade cuantitativa dos
créditos orzamentarios no ámbito local. Ditos créditos teñen carácter limitativo e vinculante,
por eso non poden adquirirse compromisos de gasto  por cuantía  superior ó importe dos
créditos autorizados no estado de gastos. A infracción do principio orzamentario penalízase
coa nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e actos administrativos que incurran
na mesma.

Segundo.-Principio de anualidade orzamentaria: O artigo 26 do RD 500/90, que transcribe
casi literalmente o artigo 163 do TRLRFL, refírese ó principio de especialidade temporal,
según o cal con cargo ós créditos do estado de gastos de cada orzamento solo poderán
recoñecerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servicios e demáis prestacións ou
gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Ainda así,
aplicaránse  ós  créditos  do  orzamento  vixente,  no  momento  do  seu  recoñecemento,  as
seguintes obrigacións:
• As  que  resulten  da  liquidación  de  atrasos  a  favor  do  persoal  que  perciba  as  súas

retribucións con cargo ós Orzamentos Xerais da Entidade.
• As derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en exercicios anteriores,

previa incorporación de créditos no suposto establecido no artigo 163.3.
• As obrigas  procedentes  de  exercicios  anteriores  a  que  se  refire  o  artigo  60.2  do  RD
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500/90. Neste último artigo cítase a figura do recoñecemento extraxudicial de crédito.
Terceiro.-Concepto de recoñecemento extraxudicial de créditos: A xurisprudencia do Tribunal
Supremo (Sentencias de 12 de febreiro de 1990, 25 e 8 de outubro de 1986) atenúa o rigor na
aplicación dos principios citados ó contrastarlos coa “Teoría do enriquecimento inxusto”, pola
que “no se puede alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la
ausencia de ciertas formalidades.”

Ademáis debemos ter en conta os principios de confianza lexítima e boa fe que deben
presidir as relacións entre as Administracións Públicas e os cidadáns. Estos principios, que xa
foran recoñecidos  pola xurisprudencia  contencioso-administrativa,  incorporáronse ó  dereito
positivo  na  Lei  4/99,  que  modifica  parcialmente  a  Lei  30/1992,  de  Réxime  Xurídico  das
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

Do anterior dedúcese que o nome de “recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva
da posibilidade que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas
económicas que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non
seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios,
execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a
necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que
serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de
recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.

En todo caso, e aínda cando  da interpretación dos artigos 26.2 c) e 60.2 do RD 500/90
pode  desprenderse  que,  previo  recoñecemento  do  Pleno,  poden  aplicarse  ó  orzamento
vixente   gastos  realizados  en  exercicios  anteriores,  debe  entenderse,  como xa  sinalou  a
Audiencia  de  Cuentas  de  Canarias,  que  esta  excepción   se  contempla  para   convalidar
situacións  puntuales  e  irregulares  e  non como posibilidade regulada,  na  maior  parte  dos
supostos,  para realizar sistemáticamente gatos sin a suficiente consignación orzamentaria,
debéndose evitar no posible a utilización desta figura controvertida. 

Con  igual  claridade  se  manifesta  o  Consello  de  Contas  de  Galicia  no  informe  de
fiscalización  do  Concello  de  Boqueixón  do  ano  2000,  que  tras  considerar  censurable   a
utilización recurrente deste mecanismo xeneralizando así un procedemento que a lei prevé
como excepcional para a protección de terceiros, sinala que:

“….tal  excepcionalidad  requiere  la  tramitación  de  un  expediente  para  casa  caso
concreto en el que debería constar un informe o memoria del órgano gestor del gasto en el
que se justifique cuáles fueron los motivos que  dieron lugar a la realización de gastos sin
ajustarse al procedimiento legalmente  establecido”

Cuarto.-Enriquecemento  inxusto  da  Adminsistración:  A  proposta  pretende  que  o
Concello recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por
éstos realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración.
No noso dereito ,e a falta dun texto legal que consagre dito principio, foi a xurisprudencia a
que  fixo  múltiples  aplicacións  da  idea,  que  pode  por  elo  considerarse  como  doctrina
xurisprudencial. 

Si finalmente se considera que o servicio debe de ser abonado polo concello, danse os
requisitos para que prospere dita petición, xa que o concello obteria unha ventaxa patrimonial
( servicio executado) e o contratista veríase empobrecido pola ventaxa obtida polo concello e
non existiría causa que xustificase  a merma patrimonial dos terceiros afectados.

Ademais os retrasos no recoñecemento e abono de obrigas  poden dar lugar á reclamación de
xuros de demora, co conseguinte perxuicio económico para o concello.
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Non obstante o anterior,  debe  advertirse que nalgún dos casos,  é  o propio proveedor o
causante directo do recoñecemento extraxudicial na medida en que ´non presenta a  factura
ata meses, ou anos, despois de  prestarse o servicio.

Quinto.-  Competencia:.  A  BEO  31ª/2011  establece,  entre  outros  que:  “1.1.-O
recoñecemento  extraxudicial  de  créditos  corresponderá  ó  Pleno  cando  no  expediente
tramitado ó efecto non se acredite a existencia de crédito disponible suficiente nas partidas
orzamentarias  de aplicación,  todo  elo  de conformidade con  establecido  no artigo  60.2  en
relación co artigo 26.1 c) do Real  DECreto 500/1990. En todo caso, enténdese que existe
dotación  orzamentaria  cando  o  orzamento  en  vigor  prevea  aplicacións  orzamentarias
específicas para gastos relativos a exercicios anteriores e se correspondan cos que sexan
obxecto de recoñecemento extraxudicial. 

1.2. O Pleno do Concello autoriza a Xunta de Goberno Local co acto de aprobación deste
orzamento  a imputar  a  créditos do exercicio  corrente gastos  de exercicios anteriores  que
fosen  contraídos  sen  a  necesaria  habilitación  orzamentaria,  sempre  que  se  cumpran  as
seguintes condicións:

•  Que afecten ás seguintes aplicacións orzamentarias de gastos dos conceptos
212, 213, 220, 214, 221, 226 e 227, cun límite acumulado máximo de imputación do
2% dos créditos iniciais a nivel de subconcepto e sen considerar o crédito existente ao
nivel de vinculación xurídica no que se encontre. 

•  Que se trata de gastos realizados sen consignación orzamentaria pero que se
encontran dentro dos límites cuantitativos e cualitativos do contrato menor que fixa a
Lei de contratos do sector público. 

•  Que sexa emitido informe polo concelleiro delegado da área coa conformidade
da Alcaldía,  onde poña de manifesto  que a imputación a  créditos  do  exercicio  de
gastos de exercicios anteriores non lle afectará ao servizo da área, sendo suficiente o
crédito que resta para os gastos do propio exercicio.

Se  non  se  dan  os  supostos  sinalados,  será  necesaria  a  aprobación  do  recoñecemento
extraxudicial de crédito polo Pleno da Corporación acompañado, se é o caso, da previa ou
simultánea  modificación  orzamentaria  para  habilitar  crédito  adecuado  e  suficiente  para  a
imputación do gasto, que deberán concretar de modo singular, específico e con todo detalle, o
motivo, a natureza e o montante do referido gasto. 

Para  autorizar  pola  Xunta  de  Goberno  Local  a  dita  imputación  de  obrigas  de  exercicios
anteriores  ao  orzamento  do  exercicio  corrente  deberán  incorporarse  ao  expediente  os
seguintes documentos:

•  Memoria xustificativa subscrita  pola ALcaldía, sobre os seguintes extremos:
1.  Xustificación  da  necesidade  do  gasto  efectuado  e  causas  polas  que  se

incumpriu o procedemento orzamentario  correspondente.
2. Data ou período de realización.
3. Importe da prestación realizada.

• Factura ou xustificación detallada da prestación realizada debidamente conformada
polos responsables do servizo e, se é o caso, certificación de obra.

•  Informe do xestor económico-financeiro ou análogo sobre a non superación do gasto
acumulado doutros exercicios do 2% do crédito inicial  do subconcepto ao que se
pretenda imputar o gasto.

•  Informe do concelleiro correspondente coa conformidade da ALcaldía,  no que se
indique que non existe ningún impedimento ou limitación a esta aplicación do gasto
en  relación  coas  restantes  necesidades  e  atencións  da  aplicación  orzamentaria
durante todo o ano en curso.
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• Documento pre-contable “ADO” (Autorización, Disposición do Gasto, Recoñecemento
e Liquidación da Obriga) no caso de que se imputara a créditos do exercicio.

A aprobación do recoñecemento extraxudicial, que requerirá informe previo da Intervención
Xeral que comprobará o cumprimento dos   extremos anteriores, realizarase sen prexuízo das
responsabilidades que, se é o caso, puidesen derivarse de contraer gastos sen a existencia
da correspondente consignación orzamentaria.

1.3. O Pleno do Concello autoriza á Xunta de Goberno Local, co acto de aprobación deste
presuposto,  a  aprobar  o  recoñecemento     extraxudicial  de  crédito  con cargo  á  dotación
presupostaria específica, axeitada e con crédito abondo, identificada no presuposto de gastos
co subconcepto “90”  correspondente ao gasto efectuado en exercicios anteriores,  que se
identifique nominativamente na aplicación presupostaria específica debidamente consignada e
aprobada polo Pleno (art. 60.2 RD 500/90).

1.4. O recoñecemento extraxudicial de créditos que lle corresponde  aprobar ó Pleno esixe os
seguintes trámites: 

a)  Recoñecemento da obriga,  mediante a explicitación circunstanciada de todos os
condicionamentos que orixinaron a actuación, motivando a necesidade de facer fronte, a favor
do interesado, ao valor dos gastos ocasionados pola realización da prestación.
 b)  Existencia  de  dotación  orzamentaria  específica,  adecuada  e  suficiente  para  a
imputación do respectivo gasto, xa sexa mediante consignación inicial ou posterior ou ben
derivada dunha modificación tramitada para o efecto.

A dotación orzamentaria, de existir no orzamento para gastos, en principio, do mesmo
exercicio,  requirirá  o  informe  do  órgano  de  xestión  competente  acreditando  a  posible
imputación do gasto sen que se produza prexuízo nin ningunha limitación para a realización
de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte aplicación orzamentaria.
O expediente para o recoñecemento da obriga deberá conter,  como mínimo, os seguintes
documentos:

a) Memoria xustificativa realizada polo ALcalde, sobre os seguintes extremos:
-  Xustificación  da  necesidade  do  gasto  efectuado  e  causas  polas  que  se

incumpriu o procedemento xurídico-administrativo e/ou orzamentario correspondente.
- Data ou período de realización.
- Importe da prestación realizada.

b) Factura detallada, ou documento que acredite a realización do gasto, da prestación
realizada debidamente conformada polos responsables do servizo e, se é o caso, certificación
de obra.

c) Informe do concelleiro correspondente co Vº e Prace do ALcalde, nos casos de
imputación ao orzamento do exercicio corrente, de que non existe ningún impedimento ou
limitación a esta aplicación do gasto en relación coas restantes necesidades e atencións da
aplicación orzamentaria durante todo o ano en curso.

Noutro  caso,  o  expediente  de  Recoñecemento  Extraxudicial  requirirá  a  tramitación
previa ou simultánea de modificación de créditos.

d)  Documento  pre-contable  “ADO”  (Autorización,  Disposición  de  Gasto,
Recoñecemento e Liquidación da Obriga) no caso de que se imputase a créditos do exercicio
ou proposta previa ou simultánea de modificación de crédito que permita asumir os gastos de
exercicios anteriores. Neste último caso, se a aprobación inicial da modificación de crédito é
simultánea  á  aprobación  do  Recoñecemento  Extraxudicial  de  Créditos  farase  constar  no
acordo que a eficacia do dito recoñecemento  queda condicionada á validez e eficacia da
modificación  acordada.  Na  medida  en  que  a  modificación  non  sexa  eficaz,  non  poderá
procederse á imputación orzamentaria dos gastos e ao seu pagamento.
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e) Informe da Intervención Xeral....”

A  competencia  para   a  aprobación  do  recoñecemento  extraxudicial  de  créditos
corresponderalle ó Pleno en virtude do previsto nas BEO.

VONCLUSIÓN.-

A fiscalización  desta  intervención  en  relación  co  presente  expediente   de  recoñocemento
extraxudicial 5/11 é de disconformidade e sen  efectos suspensivos (polos motivos expostos
no apartado de observacións),   debido á conveniencia de non reiterar  os reparos  por  un
mesmo motivo, reiterando, en todo caso,  a necesidade de  evitar a utilización desta figura
controvertida que a lei  prevé como excepcional.

Segundo criterio da que suscribe o presente informe, si se acreditase a obrigación do
concello  de  facer  fronte  ós  gastos  descritos,  procedería,  dado  que non  existe  crédito  no
orzamento do presente exercicio para facer fronte ó gasto que se propón, que polo Pleno e
baixo a súa responsabilidade, se procedera a recoñecer extraxudicialmente o crédito a favor
dos  terceiros  antes  relacionados.  Non  obstante,  deben  de  poñerse  de  relevo  as
consecuencias negativas derivadas da tramitación deste tipo de expedientes,  sendo entre
outras:

* Xurídicas:

Co incumprimento da legalidade aplicable na realización do gasto público e a posible
existencia  e  esixencia  de  responsabilidade  de  diversos  tipos  (administrativa,  civil  penal);
debéndose ter especialmente en conta o establecido ó respecto na disposición adicional 5ª da
LCAP referida á responsabilidade das autoridades e do persoal ó servicio das Administracións
Públicas, artigo no que se dispón que:

“1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al

servicio  de  las  Administraciones  Públicas  derivados  de  sus  actuaciones  en  materia  de
contratación  administrativa,  tanto  por  daños  causados  a  particulares  como  a  la  propia
Administración se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el  Título X de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la
presente  Ley por  parte  del  personal  al  servicio  de las  Administraciones Públicas,  cuando
mediare  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave  cuya  responsabilidad
disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia.”

Así mesmo, no artigo 60 do TRRL disponse que:

“Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo o culpa o negligencia,
adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán
obligados a indemnizar a la Corporación Local los daños y perjuicios que sean consecuencia
de aquellos,  con independencia de la  responsabilidad penal  o disciplinaria  que les pueda
corresponder.”

Con respecto ó indicado, no artigo 78 da LRBRL establécese que:

“1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad

civil  y  penal  por  los  actos  y  omisiones  realizados  en  el  ejercicio  de  su  cargo.  Las
responsabilidades se exigirán ante los tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por
el procedimiento ordinario aplicable.
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2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros

de las mismas que los hubieran votado favorablemente.

1. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembro
cuando  por  dolo  o  culpa  grave,  hayan causado daños y  perjuicios  a  la  Corporación  o  a
terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella.”

No artigo 225.1 do ROF establécese que :

“Las entidades locales podrán instruir expediente, con audiencia del interesado,

para  declarar  la  responsabilidad  civil  de  sus  autoridades,  miembros,  funcionarios  y
dependientes que, por dolo o culpa o negligencia graves, hubieren causado daño y perjuicio a
la Administración o a terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por aquella.”

Así mesmo deberase ter en conta o establecido nos artigos 140 a 146 da LXO; no
artigo 140 da citada Lei establécese que:

“Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que por dolo, culpa o negligencia
graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley
estarán  obligados  a  indemnizar  a  la  Hacienda  Pública  los  daños  y  perjuicios  que  sean
consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que
les pueda corresponder.”

* Económico-orzamentario:

Derivado de  que os  gastos  corresponden ós  exercicios  2009 e  2007 que teñen a
consideración de pechados cos conseguintes quebrantos económicos á facenda municipal,
distorsionando   o  resultado  orzamentario  real  e  incidindo  negativamente  nas  previsións
orzamentarias, e no equilibrio orzamentario real. En consecuencia, a imputación destes gastos
de exercicios anteriores ó orzamento  implicarán unha limitación importantísima de cara a
poder recoñecer as obrigas do exercicio corrente.

*Comercial:

Así  mesmo  deberase  ter  en  conta  o  quebranto  económico  causado  a  diversos
proveedores.

OBSERVACIONS

-Fiscalízase  desfavorablemente  e  sen efectos  suspensivos  debido  á  conveniencia  de non
reiterar os reparos por un mesmo motivo as seguintes facturas:
-Factura do CMI Unidade de Fene  por importe de 6209,27 € en concepto de aluguer de
instalacións no verán do 2009.
Neste caso danse por reproducidas e que por razóns de economía non son reproducidas, as
consideracións do informe de reparo nº 17/2010, de, de 18 de agosto de 2011
-Factura de Proyfe,  SL por importe de 2692,77 € en concepto de  redacción de proxecto
modificado de  obras de construcciòn de muro de contención no camiño das chancas.
Tal e como se ven informando por esta Intervención de modo reiterado  os servizos  obxeto
deste  contrato  converxen   no  mesmo  obxecto  e  finalidade  con  outros  contratados  pola
Administración, esto é, a redacción de proxectos de obras. Para salvagardar os principios de
publicidade e concorrencia que rexen na contratacion administrativa, deberia terse utilizado,
por ejemplo, o procedemento aberto nun ou varios lotes, ao ser mais acorde cos intereses
públicos  e  coa  finalidade  da  normativa  contractual.  Neste  sentido,  convén  recordar  os
anteriores  informes  de  Secretaría  e  Intervención  (  de  11/04/2011)  nos  que  se  poñía  de
manifesto a  non posibilidade de calificar como contratos menores  este tipo de contratacións.
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¡Ademais do anterior,  a  Lei  30/2007,  de contratos do sector  público,  sinala  como un dos
requisitos dos expedientes de contratos de servicios  a necesidade de incorporar un informe
do servicio interesado na celebración do contrato no que se xustifique a insuficiencia, falta de
adecuación ou a conveniencia de non ampliación dos medios persoais e materiais con que
conta a Administración para cubrir  as necesidades que se trata de satisfacer a través do
contrato. Non consta na documentación examinada   informe razoado do servizo que promove
a contratación no que se xustifique a necesidade da contratación e o prezo do contrato  
Tampouco encóntrase xustificado o precio do contrato en base ó valor de mercado, , máxime
cando neste caso estase a producir a facturación dun servizo  pola redacción dun proxecto
modificado, servizo que xa foi  facturado pola mesma empresa. 
-Factura  de  Control  y  Estudios,  SL  por  importe  de  12327,11  €  en  concepto  de  estudio
xeotécnico de  obras de muro de contención do camiño das Chancas. No caso presente , foi
omitida a  fiscalización previa do expediente nos termos esixidos polo TRLRFL.

Fene, a 6 de outubro  de 2011.
A Interventora
Asdo: Marta Roca Naveira “

Considerando que no citado informe  poñíase  de manifesto, entre outras cuestións,   a
necesidade de que polo concello se procedese  ó recoñecemento e pago dos citados gastos
pois noutro caso estaríase  a producir un enriquecemento inxusto da administración.

Dado que os gastos  ós que se fixo referencia  corresponden todas elas a exercicios
anteriores  ó  presente  (exercicios  2008,  2009  e  2010),   polo  que  para  proceder  á  súa
aprobación deberá  procederse ó seu recoñecemento extraxudicial de créditos. O nome de
“recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva da posibilidade que teñen as Entidades Locais
para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda incumprindo a norma de
non  ter  consignación  orzamentaria  ou  de  non  seguir  o  procedemento  de  adxudicación
correspondente,  derivan  de  prestacións  de  servicios,  execución  de  obras  ou  entrega  de
materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións
xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada
teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en
canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.

En definitiva, a proposta  de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello recoñeza
como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en
anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración. 

Considerando  que  tal  e  como se   puxo  de manifesto  no  informe da  intervención
municipal a competencia lle corresponde ó Pleno en virtude do contido das BEO.. 

Por  todo o anterior, esta Alcaldía emite a seguinte proposta de acordo para que, previo
dictame da Comisión de FAcenda, polo Concello-Pleno se adopten os seguintes acordos:

1º  Aproba-lo  recoñecemento  extraxudicial  dos  gastos  relativas  ó  expediente  de
recoñecemento extraxudicial nº 5/11  por un importe total de 21229,15 €.
2º A conseguinte aprobación, e ordenación do pago, da relación dos gastos  con cargo ás
aplicacións orzamentarias de aplicación dacordo co detalle que se adxunta a continuación: 

TERCEIRO CONCEPTO IMPORTE APLIC. ORZ.
CIRCULO  MERCANTIL  E
INDUSTRIAL  UNIDADE  DE
FENE

Cesións  instalacións  do
CMI verán 2009 6.209,27 € 341/20200
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PROYFE, SL

Servizos  de  redacción  de
proxecto  modificado  de
obras  de  construcción  de
muro  de  contención  no
camiño das Chancas 2.692,77 € 453/60900

CONTROL Y ESTUDIOS, SL

Servicios de realización de
estudio  geotécnico  obras
de  construcción  de   muro
de  contención  no  camiño
das chancas

12.327,11
€ 453/60900

Fene,6 de outubro  de 2011
O Alcalde .
Asdo.: Gumersindo P. Galego Feal”

Ao non producirse  debate,  a  Presidencia  somete a votación ordinaria  a  ratificación deste
asunto na orde do día co resultado de que en votación ordinaria  e por  unanimidade dos
concelleiros presentes acórdase a súa inclusión.

Non habendo debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a proposta da Alcaldía de
data 6 de outubro de 2011, sendo aprobada por unanimidade dos concelleiros presentes.

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1º  Aproba-lo  recoñecemento  extraxudicial  dos  gastos  relativas  ó  expediente  de
recoñecemento extraxudicial nº 5/11  por un importe total de 21229,15 €.

2º A conseguinte aprobación, e ordenación do pago, da relación dos gastos  con cargo
ás  aplicacións  orzamentarias  de  aplicación  dacordo  co  detalle  que  se  adxunta  a
continuación: 

TERCEIRO CONCEPTO IMPORTE APLIC. ORZ.
CIRCULO  MERCANTIL  E
INDUSTRIAL  UNIDADE  DE
FENE

Cesións  instalacións  do
CMI verán 2009 6.209,27 € 341/20200

PROYFE, SL

Servizos de redacción de
proxecto  modificado  de
obras de construcción de
muro  de  contención  no
camiño das Chancas 2.692,77 € 453/60900

CONTROL Y ESTUDIOS, SL

Servicios  de  realización
de  estudio  geotécnico
obras de construcción de
muro  de  contención  no
camiño das chancas 12.327,11 € 453/60900

12. Previa ratificación da urxencia, aprobación, se procede, conxelación das taxas, prezos
públicos e impostos que non foron obxecto de proposta de modificación.

A Alcaldía fai uso da palabra e procede a xustificar a urxencia manifestando que o asunto non
se incluíu na orde do día por un erro e que o asunto foi obxecto de ditame.
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Ao non producirse debate, a Presidencia somete a votación ordinaria a urxencia do asunto co
resultado de que con once votos a favor (dos/as Sres/as Galego Feal, Bertoa Puente, Dopico
Rodríguez, Franco Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras, Puentes Rivera, García Balado,
López  Rodríguez,  Silvar  Canosa  e  Martínez  Rodríguez),  ningún  voto  en  contra  e  cinco
abstencións  do (dos/as  Sres/as  Trigo Rey,  Couto  Seijido,  Polo  Gundín,  Roca Requeijo  e
Martínez Ardá) acórdase a urxencia.

Logo de ver o ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data
24 de outubro de 2011, coma segue:

“A conxelación das taxas, prezos públicos e impostos para o exercicio 2012 que non foron
obxecto de modificación.”

Ao non producirse  debate,  a  Presidencia  somete a votación ordinaria  a  ratificación deste
asunto na orde do día co resultado de que en votación ordinaria  e por  unanimidade dos
concelleiros presentes acórdase a súa inclusión.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, manifesta que xa quedou explicado no debate do primeiro dos puntos do día de
hoxe as razóns do goberno de propoñer a conxelación das taxas que non foron modificadas.

Neste momento abandona a sesión a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro Iván Puentes Rivera, quen unha vez concedido,
manifesta que respecto deste punto remítese á intervención feita ao principio deste Pleno.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Juventino José Trigo Rey, quen unha vez
concedido, manifesta que quere deixar claro que o BNG está de acordo en que os Concellos
creen novas figuras impositivas para cubrir os gastos en xeral das prestacións de servizos,
pero sempre cun criterio, que se non se cobran as taxas pode ocorrer que o Concello teña que
limitar ao mínimo todos os servizos que presta. Di que dende as primeiras reunións que houbo
en relación a este asunto o seu grupo mantivo sempre que se fixera unha revisión de todas as
ordenanzas fiscais do Concello, para saber o que hai que facer, que se necesita ter unha
visión global, que segundo pasa o tempo hai que eliminar ou crear novas figuras, e que este
esforzo lle corresponde facelo ao goberno municipal cada vez que cambia. 

Neste momento incorporase á sesión a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez.

O concelleiro  Juventino José Trigo Rey di que para eles é preciso facer un estudo de cada
unha  das  ordenanzas,  polo  menos  de  cada  unha  das  máis  importantes  e  saber  que  se
necesita en cada caso, que algunha pode ser que se teñan que subir,  outras mantelas e
outras incluso baixalas,  xa que cada unha delas ten circunstancias distintas,  que hai  que
actualizar non só as porcentaxes, se non que tamén os textos. Di que pensa que o goberno
municipal está a dar paos de cego, que só se sube o IPC a unha das ordenanzas que o seu
partido  pediu  que  se  fixera  ese  estudo  informativo.  Que  no  último  Pleno  ordinario  esta
Corporación aprobou por unanimidade unha moción do grupo municipal do BNG en relación
coas devolucións correspondentes ás liquidacións negativas da participación nos ingresos do
Estado e di que con que criterio lle pode dicir Fene á Administración Central que non lle pode
devolver os cartos, que hai dificultades, cando nin sequera se están a cobrar os impostos
municipais, é dicir, se conxelan as taxas, que se quen está en Madrid é un pouco obxectivo
dirá que haberá que recadar para poder pagar esta débeda. Di que se trata dunha falla total
de  responsabilidade,  di  que  se  crean  unha  taxas  novas  que  non  van  ter  incidencia  na
recadación e que se deixa sen actualizar outras que podían ter moita incidencia naquela, que

37 de 47



isto é o que non comprende, que non exista un criterio establecido. Di que pediron informes do
que supoñía a suba do IPC nas taxas en vez da conxelación, que dito informe di que a suba
suporía uns dez mil euros, pero que non figura o imposto de vehículos ou da auga, di que a
modo de exemplo e sobre a base dos orzamentos aprobados, da recadación cun incremento
do un por cento desta taxa serían uns vinte e un mil euros e sobre o imposto de vehículos uns
vinte e dous mil euros. Di respecto da ordenanza fiscal núm. 1, que é unha taxa que non teñen
que ver coas familias, que seguro que non se prexudican moito ás compañías de servizos
destinatarias das taxas pola apertura de gabias. Di que había taxas que se poden baixar coma
a de mesas e cadeiras, promovendo a promoción económica e dinamización do comercio e da
hostalería, di que a ordenanza núm. 23 de vehículos se pode reducir respecto dos vehículos
históricos ou os de nova aparición coma son os vehículos eléctricos, cita tamén que o IBI
poderíase  modificar,  por  exemplo  respecto  dos  pantaláns.  Pregunta  en  que  favorece  ás
familias a conxelación da taxa dos caixeiros automáticos. Di que sabe que o contexto é duro,
que son tempos difíciles pero que a conxelación das taxas é algo demagóxico.

Prosegue a dicir o concelleiro Juventino José Trigo Rey que esta é a xustificación que ten o
BNG para pedir ese estudo e poder votar a favor das ordenanzas. Di que o Concello dispón
dunha trintena de ordenanzas municipais, que o BNG cando gobernou preparou ao Concello
para recadar millóns de euros e di que o BNG gobernou durante vinte e oito anos porque así o
quixeron os veciños de Fene e que probablemente o fixo ben. Rógalle ao goberno municipal
que, por responsabilidade, faga unha revisión das ordenanzas do Concello de Fene polo ben
dos veciños de Fene.

Neste momento incorpórase á sesión o concelleiro Antonio Luís Noceda Carballo.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que lle semella contraditorio que se pida un préstamo e que se
conxelen as taxas, que o préstamo se pide cunha intención de pagar ás empresas que están
pendentes de cobro do Concello e que está de acordo en revisar ás ordenanzas unha a unha
e ver cales se poden subir, manter ou incluso baixar,  di que descoñecía a ordenanza dos
caixeiros automáticos pero que para ela esta conxelación clama ao ceo. Di que o seu grupo
non vai ser quen se opoña á proposta e que tampouco vai ser quen pida que se suban as
taxas, que en todo caso a súa proposta é ver as ordenanzas unha a unha, intentando chegar
a un consenso e que non poden ser conxeladas todas as ordenanzas.

De seguido pide o uso da palabra o concelleiro  Juan José Franco Casal,  quen unha vez
concedido, manifesta que hai que asumir que a proposta é mellorable e que se podía ter feito
mellor, pero que se trata dunha proposta razoable tendo en conta o tempo do que se dispuxo.
Di  que si  estas  reformas son tan importantes non sabe coma non se fixeron  estes  anos
pasados. Que dende a súa concellería se aprobou un orzamento,  se está a xestionar un
crédito ICO e se reformaron e propuxeron novas taxas, que pensa que se están a facer as
cousas  razoablemente  ben.  Di  que  este  tema  está  aberto,  que  o  dixo  nas  reunións,  na
Comisión e agora no Pleno, que se poden facer máis reformas, que sabe que hai cousas que
as hai que facer nos vindeiros meses, que se comprometeu cos voceiros dos grupos a facer
cousas que se farán proximamente. Respecto da intervención do concelleiro Juventino José
Trigo Rey di que semella que analizou o anterior goberno e que o dito sobre a suba das taxas
o pode facer calquera, que o que é máis complicado é xestionar mellor os recursos, que isto
xera e xerará o aforro correspondente, e o equipo de goberno traerá datos que avale o dito.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Juventino José Trigo Rey, quen unha vez
concedido, di que quere aclarar que non pediron a subida das taxas por que si, que algunhas
as hai que subir, outras baixar e outras conxelar.
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Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  da  Comisión
Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 24 de outubro de 2011, obténdose o
seguinte resultado:

Votos a favor: seis (6) (dos/as Sres/as Galego Feal, Bertoa Puente, Dopico Rodríguez, Franco
Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras)

Votos  en contra:  cinco (5)  (dos/as  Sres/as,  Trigo  Rey,  Couto  Seijido,  Polo  Gundín,  Roca
Requeijo e Martínez Ardá)

Abstencións:  seis  (6)  (dos/as  Sres/as,  Puentes  Rivera,  Noceda  Carballo,  García  Balado,
López Rodríguez, Silvar Canosa e Martínez Rodríguez)

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

A conxelación das taxas, prezos públicos e impostos para o exercicio 2012 que non
foron obxecto de modificación.

FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 758/2011 de 30 de agosto ata
o número 922/2011 de 21 de outubro de 2011

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número  758/2011 de 30 de
agosto ata  o  número  922/2011  de  21  de  outubro de  2011,  manifestando  o  alcalde  que
estiveron  a  disposición  dos  distintos  grupos  municipais  na  Secretaría  do  Concello,  e  así
consta no expediente.

2. Mocións

A continuación intervén o alcalde para dicir que hai unha moción conxunta de todos os grupos
municipais en apoio aos mariscadores da ría de Ferrol. De seguido a Presidencia somete a
votación ordinaria a ratificación deste asunto na orde do día co resultado de que en votación
ordinaria e por unanimidade dos concelleiros presentes acórdase a súa inclusión.

De seguido o alcalde da conta da moción conxunta de data 2 de novembro de 2011, que
transcrita di:

“MOCION  CONXUNTA  DOS  GRUPOS  MUNICIPAIS  DO  PARTIDO  POPULAR  (PP),
PARTIDO  SOCIALISTA  OBREIRO  ESPAÑOL  (PSdeG-PSOE),  BLOQUE  NACIONALISTA
GALEGO (BNG) e ESQUERDA UNIDA (IU) DO CONCELLO DE FENE 

Dona Rocío Bértoa Puente, Portavoz do Partido Popular, Don Ivan Puentes Rivera, Portavoz
do  Partido  Socialista  Obreiro  Español,  Don  Manuel  Polo  Gundín,  Portavoz  do  Bloque
Nacionalista Galego e Dona María do Carmen Martinez Rodríguez, Portavoz de Esquerda
Unida, no Concello de Fene, o aveiro da lexislación vixente, presentan, para o seu debate no
pleno da Corporación a seguinte 

MOCIÓN 
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A situación da ría de Ferrol é insostíbel tanto dende o punto de vista medioambiental, como
biológico  e  paisaxístico  e  as  súas  consecuencias,  significan  a  perda  de  biodiversidade,
salubridade e postos de traballo, tan necesarios na nosa comarca. É algo inasumíbel para os
veciños e veciñas da nosa ría e polo tanto os seus representantes nos concellos.

Unha ría que é a máis contaminada de toda Galicia, con unhas zonas C (contaminadas por
bacterias fecais que que imposibilitan a comercialización do marisco) que van do 29% ao 73%
da súa superficie total,  segundo a época do ano, e que chegan a afectar até o 95 % da
superficie marisqueira. A suma da falta de depuradoras e os recheos existentes, fan que a día
de hoxe estean perdidos máis da metade dos seus bancos marisqueiros e os que quedan
están na maior parte nunha situación calamitosa.

Máis  esta  situación  non  está  provocada  por  unha  maldición,  nin  polo  azar.  Hai  uns
responsábeis da execución dunhas obras que tiñan que estar realizadas hai moitos anos, e
que todos e todas nos, pagamos e seguimos a pagar cos nosos impostos. O goberno de
España e a Xunta de Galicia, non levaron a cabo as obras, máis tamén os concellos teñen a
obriga en defensa dos seus cidadáns de demandar que se fagan.

Unha ría que é patrimonio de todos os veciños e veciñas e que está nunha situación terminal
non se pode permitir, temos o dereito ao disfrute da mesma, temos dereito a un entorno limpo
e saudábel,  temos dereito a aproveitar  os recursos económicos que ten a capacidade de
xerar. Máis hoxe non podemos ejercer eses dereitos, porque as súas prais son insalubres, e
os seus recursos marisqueiros e pesqueiros están baixo mínimos.

O concello de Fene, ante esta grave situación:

1. Esixirá dos gobernos de España e da Xunta de Galicia a execución inmediata das obras de
saneamento  necesarias  para  a  posta  en  funcionamento  das  depuradoras  de  augas
residuais.,  apremiando  para  abreviar  os  prazos  de  execución  das  mesmas,  dada  a
situación de emergencia na que nos atopamos.

2. Esixirá, así mesmo, a ambos gobernos a retirada definitiva dos restos da ponte das Pías,
que aínda permanecen no fondo dende o accidente do Discoverer Enterprise en xaneiro
de 1998.

3. Promoverá o estudo da viabilidade de eliminación e/ou modificación de algúns recheos que
están, non so empobrecendo, senón rematando coa ría como tal nalgunhas zonas, así
como  a  realización  de  dragados  onde  foran  necesarios,  para  eliminar  os  fangos
acumulados despois de tantos anos de neglixencia e poder acometer a recuperación real
da ría.

4. Asumindo que os mariscadores e as mariscadoras son víctimas desta situación que non
crearon, máis que lles dificulta o seu traballo, e no caso de buscarse un “atallo” inmediato
mentres non hai solución ás zonas C, podería siginificar a incapacidade para subsistir. Até
o momento en que a ría sexa B ou A, e os mariscadores podan retomar o seu traballo de
extracción  e  venda  de  marisco,  este  concello  asume a  defensa  do  mantemento  dos
postos de traballo, levando a cabo as medidas necesarias, e esixindo da Xunta os pagos
aos mariscadores e mariscadoras, que permitan a súa subsistencia até a recuperación
dos bancos marisqueiros.

Fene a 2 de Novembro de 2011.”
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De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido, manifesta que van votar a favor da moción que comparten plenamente, di que os
restos da ponte das Pías é incualificable que aínda non se retiraron os restos e respecto da
contaminación da Ría de Ferrol é moi preocupante, que está limitando a posibilidade da Ría
de ser un motor desta comarca, que prexudica a moitos mariscadores da Ría e impide que se
fagan novos proxectos como a de apicultura ou actividades de ocio vinculadas á ría. Di que un
dos problemas xa está en vías de solucionarse coa construción da depuradora da banda norte
da Ría de Ferrol que está facendo o goberno de España e a depuración da banda sur que
está a construír a Xunta de Galicia, di que sen entrar en polémicas quere recordar que tanto
unha coma outra levan bastante retraso e respecto da que afecta a Fene que é á da banda
sur,  ven dun compromiso do ano noventa e dous da Xunta de Galicia que se materializa
durante o goberno bipartito da Xunta de Galicia, que no anterior goberno de Fene, todos os
grupos políticos fixeron un gran esforzo en financiar en cinco centos mil euros a realización do
colector da banda sur, que está moi de acordo na petición á Xunta de Galicia e ao Estado
para que axilice os trámites e o remate das obras. Di que non comparten e que lles parece
moi grave que mentres non se solucione o problema de contaminación se estean a producir
constantemente problemas por parte da Xunta de Galicia para o pagamento aos mariscadores
dos traballos de reparación e de extracción que están a facer na ría.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  manifesta  que  apoian  totalmente  a  reinvidicación  do  colectivo  marisqueiro  e
mariñeiro, que se trata dunha Ría maltratada por todos os gobernos e pola falla dun criterio
histórico  da  Xunta  de  Galicia,  que  incumpren  ademais  directivas  europeas,  que  tiveron
financiamento e que non se gastaron os cartos no que se tiñan que gastar. Di que foi unha
perda de tempo os recheos e que afectaron moito a San Valentín que ten unha falla  de
movemento de augas importante, así como o recheo que se fixo en Astano para a sociedade
italiana do vidro que tamén provocou unha ampliación do fango, o que se xunta co asfalto da
ponte que tirou o Discovery e que aínda segue baixo o mar. Di que xa teñen un certo cansazo
na reclamación do saneamento da ría, que no ano dous mil trece, coma moi rápido entrarán
en  funcionamento  as  instalacións  mencionadas.  Di  que  logo  haberá  que falar  de  que os
Concellos fagan as conexións correspondentes e de que así que funcione a instalación se
poida manter. Que votou de menos durante anos ter un goberno autonómico que collera as
competencias en materia de mar e as executara. Remata dicindo que van votar a favor da
moción e igual que pediron no tema do sector naval é un compromiso político.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha vez concedido manifesta que está a favor e que vai votar a favor. Di que este tema
merece unha implicación e unha mobilización semellante ao tema de Navantia, que vota en
falla tratar cuestión das multas que se está a impoñer aos mariscadores sen carné, que hai
que distinguir entre os mal chamados furtivos dos que recorren a mariscar por necesidade ou
para complementar os seus salarios, e que estas multas son moi desproporcionadas.

De  seguido  intervén  o  alcalde  que  manifesta  que  trasladou  a  moción  segundo  lle  foi
trasladada. Di que o seu partido vai votar a favor da moción, pensa que cando se formulan
mocións  conxuntas  dos  diversos  grupos  moitas  veces  sobran  alusións  a  determinados
gobernos de distinta épocas, xa que todos os partidos que están aquí sentados teñen ou
tiveron responsabilidade de goberno.

Rematado o debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

1. Esixirá dos gobernos de España e da Xunta de Galicia a execución inmediata das
obras de saneamento necesarias para a posta en funcionamento das depuradoras
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de augas residuais, apremiando para abreviar os prazos de execución das mesmas,
dada a situación de emerxencia na que nos atopamos.

2. Esixirá, así mesmo, a ambos gobernos a retirada definitiva dos restos da ponte das
Pías, que aínda permanecen no fondo dende o accidente do Discoverer Enterprise
en xaneiro de 1998.

3.  Promoverá  o  estudo  da  viabilidade  de  eliminación  e/ou  modificación  de  algúns
recheos  que  están,  non  so  empobrecendo,  senón  rematando  coa  Ría  como tal
nalgunhas zonas, así como a realización de dragados onde foran necesarios, para
eliminar  os  fangos acumulados despois  de  tantos anos de neglixencia  e  poder
acometer a recuperación real da ría.

4. Asumindo que os mariscadores e as mariscadoras son vítimas desta situación que
non crearon,  máis  que  lles  dificulta  o  seu  traballo,  e  no  caso  de  buscarse  un
“atallo”  inmediato  mentres  non  hai  solución  ás  zonas  C,  podería  significar  a
incapacidade  para  subsistir.  Até  o  momento  en  que  a  Ría  sexa  B  ou  A,  e  os
mariscadores podan retomar o seu traballo de extracción e venda de marisco, este
concello asume a defensa do mantemento dos postos de traballo, levando a cabo
as  medidas  necesarias,  e  esixindo  da  Xunta  os  pagos  aos  mariscadores  e
mariscadoras,  que  permitan  a  súa  subsistencia  até  a  recuperación  dos  bancos
marisqueiros.

Seguidamente o alcalde intervén para dicir que hai outra moción urxente que é o Manifesto do
Pleno do Concello de Fene con motivo do 25 de novembro do 2011, Día internacional contra a
violencia de xénero, que coma o vindeiro Pleno ordinario coincide logo desta data presentan
este manifesto para votar a súa introdución na orde do día.

De seguido a Presidencia somete a votación ordinaria a ratificación deste asunto na orde do
día co resultado de que en votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros presentes
acórdase a súa inclusión.

Logo de ver  o  manifesto  Manifesto  do  Pleno do Concello  de Fene con  motivo  do 25  de
novembro do 2011, Día internacional contra a violencia de xénero de data 3 de novembro de
2011, que copiado di:

“MANIFESTO DO PLENO DO CONCELLO DE FENE CON MOTIVO DO 25 DE NOVEMBRO
DO 2011, DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

O Pleno do Concello de Fene, en sesión ordinaria de data 3 de novembro acorda:

1. Esixir, en base ó art. 155 da Constitución Española que obriga ás Comunidades Autónomas
ó cumprimento das Leis vixentes, a que a nosa Comunidade Autónoma de Galicia cumpla
estrictamente a lei integras contra a Violencia de Xénero sen ningún tipo de excusas, porque a
integridade de mulleres e menores terá que estar garantida sen desculpas nen dubidas.

2. Instar á Xunta de Galicia que impulse a posta en funcionamento das obrigas impostas pola
lei  11/2007  que  están  pendentes  de  desenvolvemento;  en  concreto,  a  creación  do
Observatorio Galego da Violencia de Xénero e posta en marcha do Centro de Recuperación
Integral.

3. Que faga unha planificación para a realización de campañas periódicas de sensibilización
contra a violencia de xénero, que se realice a formación das/dos profesionais implicados na
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atención e tratamento das víctimas,  e que se garanta o dereito a atención psicolóxica no
ambito sanitario público, cuestión tamén recollida na lei.

4.  Dar  traslado  deste  acordo  ó  Presidente  da  Xunta  de  Galicia  así  como  ós  grupos
parlamentarios do Parlamento de Galiza.”

Rematado o debate,  o Pleno da Corporación en votación ordinaria e por unanimidade dos
seus membros presentes acorda:

1.  Esixir,  en base ó art.  155 da  Constitución Española que obriga  ás Comunidades
Autónomas ó cumprimento das Leis vixentes, a que a nosa Comunidade Autónoma de
Galicia cumpra estritamente a lei integras contra a Violencia de Xénero sen ningún tipo
de excusas, porque a integridade de mulleres e menores terá que estar garantida sen
desculpas nin dúbidas.

2.  Instar  á  Xunta  de  Galicia  que  impulse  a  posta  en  funcionamento  das  obrigas
impostas pola Lei 11/2007 que están pendentes de desenvolvemento; en concreto, a
creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero e posta en marcha do Centro
de Recuperación Integral.

3.  Que  faga  unha  planificación  para  a  realización  de  campañas  periódicas  de
sensibilización  contra  a  violencia  de  xénero,  que  se  realice  a  formación  das/dos
profesionais implicados na atención e tratamento das vítimas, e que se garanta o dereito
a atención psicolóxica no ámbito sanitario público, cuestión tamén recollida na Lei.

4.  Dar traslado deste acordo ó Presidente da Xunta de Galicia así  como ós grupos
parlamentarios do Parlamento de Galiza.

3. Rogos e preguntas

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen  unha  vez
concedido,  pregunta  se  hai  algunha  novidade  da  Xunta  de  Galicia  sobre  a  previsión  de
construír un punto limpo no polígono industrial de Vilar do Colo. Pregunta si se ten feito algún
trámite ante a Xunta de Galicia para arranxar as fochas que hai na Avenida do Mar. Pregunta
si se pensa arranxar a iluminación da avenida Naturais e da Porta do Sol na marxe dereita
cara a San Valentín xa que levan máis dunha semana sen funcionar.  Pregunta si  se fixo
algunha xestión respecto do aumento das actividades do centro socio-comunitario.  Tamén
quere saber en que trámite están as obras da Casa de Cela, que ten unha subvención da
Deputación da Coruña de dous centos mil euros que remata o trinta de decembro. Pregunta
tamén  polo  estado  da  instalación  da  pista  de  free  style  de  San  Valentín,  segundo  outro
convenio coa Deputación Provincial da Coruña. Tamén pregunta se o Concello xa sabe cantos
cartos vai supoñer os recortes no Plan Concertado que está a facer a Xunta de Galicia, xa que
a todos os Concellos está a chegar cartas cos recortes e lles estraña que non chegue a Fene,
si  é  que xa chegou pregunta  si  xa  teñen valorados os recortes que lle  van supoñer  aos
usuarios dos Servizos Sociais. Pregunta tamén por que convenios asinados coas entidades
deportivas para a realización de actividades ten pensado manter o actual goberno municipal e
cales  non,  que xa  saben que decidiron suprimir  as probas que ían ter  lugar en Fene do
campionato  galego  de  Judo  e  que  se  viñan  celebrando  dende  hai  anos.  Pregunta  pola
previsión do alumeado de Nadal deste ano e remata preguntando, respecto da intervención da
concelleira de Cultura respecto do Consello Escolar pola estimación que pode ter a concelleira
para a convocatoria do Consello, que ao seu grupo lle vale que se reúna de xeito informal.
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Prosegue o concelleiro Iván Puentes Rivera rogando que se esixa á empresa propietaria do
terreo que hai na avenida Naturais, onde estaba a cafetería Sande o desbroce da parcela, que
se proceda á limpeza da parcela que está detrás do Perla Novo en Perlío, incluso que se
derribase o muro de bloque que pecha esa parcela para gañar máis visibilidade e tamén de
tránsito entre as distintas zonas deste barrio. Roga para que se estuden as condicións que o
Concello ten coa empresa Eroski sobre a concesión do antigo mercado municipal do Concello,
xa que pensa que a empresa ten que asumir o mantemento do edificio e os canelóns están
moi deteriorados. Roga para que se restitúa o servizo de información na Casa do Concello do
Servizo de Recadación provincial e di que a persoa que viña un día ou dous, dependendo da
época do ano e que se pactara coa Deputación no momento da cesión dos tributos, non está
a  vir.  En  relación  coa  Comisión  de  Cultura  e  Servicios  Sociais  di  que  o  seu  grupo está
satisfeito coa información facilitada pola concelleira de Servizos Sociais e presentan graves
carencias da área de  Cultura,  que os  representantes  do PSOE na Comisión preguntaron
varias veces polas actividades culturais  que se van facer  e a día de hoxe descoñecen o
número destas actividades, cal é a matrícula e a previsión que ten o Concello, di que tamén
votan en falla que se leven á Comisión os escritos remitidos pola concellería e os escritos
recibidos dos veciños, polo que rogan unha mellor preparación das Comisións Informativas e
unha  maior  información  nesas  Comisións,  que  por  exemplo  non  está  a  pasar  na  de
Urbanismo.

De seguido intervén o alcalde para responder e di en relación co punto limpo que o Consello
da Xunta celebrou fai cinco ou seis semanas sesión na que se aprobou o punto limpo e está
en fase de licitación inicial. Respecto do centro socio-comunitario di que tivo unha reunión en
Santiago e di que aparte da responsabilidade que poida ter a Xunta na redución de algún tipo
de servizo, que non é o caso, a decisión última de poñer ou quitar servizos ou escoller un ou
outro provén da dirección do centro, e sabe que os usuarios están a recoller sinaturas para
pedir o cese deste director. Respecto do Plan concertado di que lle pode contestar por escrito
ou no vindeiro Pleno xa que ten unha reunión mañá na Coruña para tratar do asunto e lle
gustaría esperar para ter máis información.

A continuación fai uso da palabra o concelleiro Alejandro Dopico Rodríguez que responde en
relación coa pregunta da avenida do Mar que está previsto que se aglomere, que están a
esperar que pare de chover para facer a actuación, que mentres tanto se están a tapar as
fochas. En relación coa Casa de Cela di que hai un proxecto que non aparecía, que unha vez
localizado se constatou que está solicitada unha prórroga. Respecto a este tema intervén o
alcalde que di que esta mesma semana veu unha perito do xulgado a ver como está o edificio
en relación coa causa penal que está aberta.

Seguidamente fai o uso da palabra o concelleiro José Andrés Serantes Painceiras que di en
relación coa pregunta da avenida Naturais que se mandou aos servizos eléctricos do Concello
a facer a reparación, que non deron co fallo polo que se contratou a unha compañía eléctrica
externa que o está mirando, di que hai un peche eléctrico e non dan con el.

A continuación fai uso da palabra o concelleiro Juan José Franco Casal que responde en
relación co alumeado de Nadal dicindo que a súa concellería pediu varios orzamentos, que xa
ten unha empresa que se vai facer cargo do alumeado, di que non hai ningún recorte respecto
a anos pasados, di que coma novidades, que pensaba dar conta na Comisión correspondente,
destaca que se vai usar iluminación led que terá un aforro do custe da luz que chegará ao
noventa por cento e que o aforro suporá máis de dez mil euros en relación con ano pasado.

De seguido fai uso da palabra a concelleira Rocio Aurora Bertoa Puente que di en relación coa
pista de skate que depende dun convenio, igual que a Casa da Cela, que a parcela onde ía
ser  instalado  está  chea  de  escombros  polo  que  o  goberno  municipal  está  a  facer  unha
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investigación para saber quen foi  e retiralos para poder facer a instalación, di que é unha
herdanza da anterior concelleira e que houbo que facer de novo a contratación da instalación.
En relación co convenio coas entidades deportivas lle chama a atención de que se fale de
décadas cando esta sería a sexta edición do campionato, que a anterior concelleira máis ela
falaron disto o venres e hoxe veu o representante pola mañá, di que se nos derradeiros catro
anos  se  tiveran  feitos  os  pregos  poderíase  ter  feito  mellor  xestión  no  departamento  de
Deportes e habería máis cartos para facer actividades coma esta. En relación co Consello
escolar considera que na Comisión de novembro espera presentar o regulamento para ser
ditaminado por todos e podelo aprobar, que hai que ter en conta que o haberá que publicar
para que poida entrar en vigor e espera que non lles leve catro anos podelo aprobar.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  pregunta se o Concello  fixo algún estudo ou informe,  ou se hai  algún tipo de
xestión respecto ao almacenamento de residuos asfálticos no polígono industrial Vilar do Colo,
que aínda que saben que está nun monte anexo do Concello de Cabanas, di que a primeira
denuncia  que  se  fixo  foi  dende  Fene.  Roga  para  que  se  faga  un  seguimento  das  obras
municipais e do POS que se están a facer, que xa se ten falado do asfaltado de Sillobre ou o
do lugar de Abaixo de San Marcos nos que detectaron que o acabado asfáltico non está
sendo o idóneo, e pregunta cal é a perspectiva para acometer a obra do camiño da Fonte do
Porto en concreto. Di que hai unha moción aprobada polo Pleno no anterior mandato relativa á
seguridade viaria en Barallobre e que segue a ter os mesmos problemas, polo que roga que
se axilice aqueles acordos que se tomaran aquí. Di que recibiron queixas de varias Ampas en
relación coas actividade do día do peón polo que pregunta se o goberno ten coñecemento
destas queixas e a qué se deben. Di que en relación ás fochancas de San Valentín di que o
fan extensivo a Perlío, cerca da Galescola, que é urxente aglomerar ou cando menos sinalizar
a zona polos problemas de aglomeración de auga que se produce na zona. Roga en relación
coas oficinas de Caixa Galicia e Caixa Nova do Concello, di que se pechou a oficina de Perlio
e que en San Valentín se están producindo grandes colas, di que se presta un peor servizo,
que coa  bancalización  xa  non teñen  acceso directo  nin  representación  coma cando eran
caixas, pero que si se pode facer algunha xestión para reforzar o servizo en San Valentín.
Roga para que se lles informe na vindeira Comisión dos traballos realizados polo persoal
contratado do programa de Cooperación e o que queda por realizar. Di que teñen unha queixa
do  alumnado  das  escolas  municipais  de  kárate  que  din  que  na  aula  onde  realizan  as
actividades hai material almacenado do Concello, polo que roga se faga o traslado daquel
material cara a evitar calquera incidente. Pregunta se hai proxecto no Concello das obras que
pensa facer Renfe, que caso contrario roga que se pida, polo menos para que conste durante
a realización daquelas e que se dea conta na Comisión correspondente. Roga para que se
solicite a Auquagest informe do servizo de auga, que nos informes que solicitaron respecto os
impostos e taxas se lles dixo que non se lle podían facilitar os datos deste servizo da auga por
falla deste informe, que queren saber o estado do servizo e que ademais se lle responda a
aquilo que teñen solicitado por escrito. Pregunta tamén respecto da taxa do ICIO si se está a
cobrar segundo a modificación que se acorda hoxe ou como establece a ordenanza.

De  seguido  pide  o  uso  da  palabra  a  concelleira  Inés  Roca  Requeijo  quen,  unha  vez
concedido, manifesta que, segundo o comentado na Comisión, que hai problemas coa poda
na avenida Naturais, polo que rogan que se solucionen o antes posible.

A continuación intervén o alcalde que di respecto do almacenamento dos residuos asfálticos di
que o Concello non encargou ningún informe ao respecto para determinar se esa sustancia
contamina ou non, que si se informou das xestións que se estaban a levar na Consellería de
Medio Ambiente e que falou co alcalde de Cabanas para que lle informase, di que Cabanas
non interveu e se remitiu ás denuncias da Consellería, di que lle deu a entender que tampouco
existe licenza por parte de Cabanas para este depósito e que se está a resultas da decisión
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que tome a Xunta de Galicia. En relación ao camiño de Fonte do Porto di que hai que esperar
que veña o permiso de Augas de Galicia xa que está previsto unha actuación na ponte e o
permiso  de  Fomento,  xa  que  aínda  que  o  deslinde  do  viaduto  é  concreto  o  enxeñeiro
manifestou que a obra non se podía facer sen esta autorización, xa que está afectado pola
zona de influencia da autoestrada. Respecto da seguridade viaria en Barallobre di que tamén
se reforzou a seguridade na zona do instituto.

De seguido intervén o concelleiro Alejandro Dopico Rodríguez que di respecto da seguridade
viaria en Barallobre que se fixo unha reunión coa Xefatura Xeral de Tráfico para incrementar
os controis de velocidade na zona así como un incremento da vixilancia da Policía Local.

Intervén o alcalde que di que respecto dos problemas de aglomeración na zona de Perlio para
dicir que non sabe si sería o mellor momento para facer esta actuación xa que están a punto
de comezar as obras de Adif do paso subterráneo e que se podería facer un mantemento
pequeno  para  que  cando  remate  a  actuación  deixar  todo  aglomerado  definitivamente.
Respecto dos rogos di que toman nota deles para os acometer.

A  continuación  intervén  o  concelleiro José  Andrés  Serantes  Painceiras  para  falar  do
seguimento  das  obras  e  di  que  as  obras  teñen  un  seguimento,  que  concretamente  os
problemas da obra do camiño do Ortel di que se vai esperar a que se remate a construción
dunha casa que se está a facer que o camiño non está preparado para o tránsito de camións
pesados, polo que decidiron esperar a que finalice a obra para que a empresa solvente os
danos no vial.

De seguido fai uso da palabra a concelleira Rocio Aurora Bertoa Puente que di que coñece os
problemas  do  claustro  do  colexio  de  Centieiras  que  dixeron  que  non  ían  participar  na
actividade do día do peón porque se utiliza o pavillón do colexio da Jorge Juán, que coma
consecuencia da queixa dos mestres algúns pais e nais de nenos do colexio de Centieiras
viñeron a Cultura para solicitar a participación dos seus fillos e que se utilizou este pavillón
porque o chan é de cemento e se reducen así os custes. Di que hai dous escritos presentados
hoxe por rexistro pola concelleira Rita María Couto Seijido en relación co desbroce feito na
avenida do Tarrío, di que si que hai expediente de limpeza destas fincas, que o expediente de
disciplina  se  paralizou  porque  os  propietarios  manifestaron  que  había  un  convenio  coa
empresa promotora da APE, que ese convenio non foi aportado e se lles volveu requirir e
manifestaron que van proceder a contratación dunha empresa que faga a limpeza, que poden
acceder ao expediente sen ningún problema, que a actuación municipal foi a de limpar a beira
para que a maleza non afectase á beirarrúa e que se actuou un pouco máis unha propiedade
do SEPES por estar xunto ás casas, para evitar risco de incendio. Di que o escrito tamén fala
do mal estado dunha beirarrúa e di que se fixo unha visita de comprobación, que é algo de
antigo e que se procederá ao seu arranxo. Respecto do escrito en relación coa praza do
Ameneiral di que a obra foi entregada fai dous anos, que logo dunha pregunta do concelleiro
Noceda se contestou na Comisión de Urbanismo que se requiriu á empresa construtora para
que procedese ao arranxo ou alegar o que estime convinte, que a Comisión está a proceder a
depurar  responsabilidades  para  saber  se  corresponden  á  construtora,  ao  director  ou  ao
responsable do contrato ou incluso a algún concelleiro do goberno, xa que di que hai informes
do director da obra que dan conta de deficiencias aos dous meses da entrega da obra, en
xaneiro de dous mil dez.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, quen
unha  vez  concedido  manifesta  que  no  cruceiro  se  fixeron  unhas  obras  e  que  están  sen
sinalizar, que houbo algunha caída polo que roga para que se arranxe a situación. Pregunta
coma está o tema das notificacións por correo electrónico, xa que lle dixeron que o notificador
non se podía dedicar a notificar porque tiña que coller o teléfono, polo que pregunta cal é a
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función do notificador, que se é a de coller o teléfono pregunta quen collía o teléfono cando
estivo  de  baixa.  Pregunta  tamén pola  situación  do  Padroado da  Radio  que se fixo  unha
reunión fai catro ou cinco anos e parece que non foi válida e que non se volveu saber nada
disto, polo que solicita información ao respecto. Roga para que se lle facilite un estudo da
audiencia de Radio Fene, cal é a relación de traballadores fixos e cales están subcontratados.
Di que recibiu queixas dos veciños en relación co campo de fútbol, que está aberto e sen
control e pregunta se non sería conveniente que na instalación houbese un conserxe por un
tempo determinado.

De seguido intervén o alcalde que di que toman nota dos rogos. 

De  seguido  intervén  o  concelleiro  Alejandro  Dopico  Rodríguez  que  di  respecto  das
notificacións por correo electrónico precisa unha modificación da ordenanza e respecto do
notificador toma nota do comentario.

De seguido pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha vez
concedido, manifesta que en relación coa audiencia da Radio e os traballadores que ten se lle
facilitará a información por escrito. Respecto do Padroado da Radio di que é certo que houbo
unha reunión no ano dous mil oito, sendo concelleiro competente o señor Noceda, que é certo
que non se volveu  reunir  e  que  é  certo  que terán  que traballar  no  asunto  para  volver  a
convocalo. En relación co campo de fútbol di que non está pechado na súa totalidade e que o
acceso é doado, que hai unha persoa que se ocupa do mantemento e controla a instalación
durante  as  horas  que ten actividade,  que de todos os xeitos  di  que se comprobará esta
información.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a sesión ás 21:21 horas do día ao
comezo sinalado, estendéndose de todo isto na presente acta, do que eu, secretario, dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente

O secretario,

Gumersindo Pedro Galego Feal Jesús Tallón García
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