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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN 
DATA 7 DE MAIO  DE 2009.- 
  
  
  
Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
D. Iván Puentes Rivera. 
  
Asistentes: 
  
Dª Mª del Carmen Silvar Canosa. 
Dª Amalia García Balado.  
D. Manuel Ángel Rodríguez 
Carballeira.  
D. José Antonio López Rodríguez. 
D. Juan Manuel Lourido González,  
Dª Rocío Rey Sampayo  
D. Manuel Polo Gundín. 
Dª Rita María Couto Seijido 
Dª Inés Roca Requeijo. 
D. Manuel Vicente Pico Sanmartín 
D. Edgar Antonio Vigo López  
D. Gumersindo Pedro Galego Feal. 
Dª Rocío Aurora Bértoa Ponte.(se 
ausenta da sesión no momento que 
se expresa na presente acta). 
D. Juan José Franco Casal. 
Dª Mª del Pilar Fornos Corral.(se 
ausenta da sesión no momento que 
se indica na presente acta). 
D. Manuel Sánchez Martínez. 
  
Interventora : 
  
Dª Cristina Morán Monzo 
  
  
Secretaria: 
  
Dª Pilar María Pastor Novo. 
  

No salón de sesións da Casa Consistorial do 
Concello de Fene (A Coruña), sendo as dezaseis 
horas e dez minutos do día sete de maio de  dous 
mil nove, reúnese, en primeira convocatoria, o 
Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión 
ordinaria, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-
Presidente D. Iván Puentes Rivera, e coa asistencia 
dos/as Sres/as Concelleiros/as  Dª Mª del Carmen 
Silvar Canosa, Dª Amalia García Balado, Don 
Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, Don José 
Antonio López Rodríguez, Don Juan Manuel 
Lourido González, Dª Rocío Rey Sampayo, Don 
ManuelPolo Gundín,  Dª Rita María Couto Seijido, 
Dª Inés Roca Requeijo, Don Manuel Vicente Pico 
Sanmartín,  Don Edgar Antonio Vigo López, Don 
Gumersindo Pedro Galego Feal, Dª Rocío Aurora 
Bértoa Puente (quen se ausenta da sesión no 
momento que se indica na presente acta), Don 
Juan José Franco Casal, Dona Mªdel Pilar Fornos 
Corral (quen se ausenta da sesión no momento que 
se indica na presente acta) e Don Manuel Sánchez 
Martínez. 
  
Asiste á sesión a Interventora municipal, Dona 
Cristina Morán Monzo, e actúa como Secretaria Dª 
Pilar María Pastor Novo, Secretaria xeral do 
Concello, que da fe do acto. 
  
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, pasándose ao 
estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do 
día da convocatoria. 

  
  
  
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS CELEBRADAS EN 
DATAS 8 DE XANEIRO DE 2009, 23 DE XANEIRO DE 2009 E 2 DE FEBREIRO DE 
2009. 
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De conformidade co preceptuado no artigo 91 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo Sr. Alcalde-Presidente pregúntase se existe algunha obxección ou 
observación ás actas das sesións  celebradas en datas 8 de xaneiro, 23 de xaneiro e 2 
de febreiro de 2009,  previamente remitidas coa convocatoria, e non formulándose 
ningunha, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a súa aprobación, 
sendo aprobadas por unanimidade. 

  
Á vista o resultado da votación, decláranse aprobadas as actas das sesións  
celebradas en datas 2 de xaneiro, 23 de xaneiro e 2 de febreiro de 2009. 
  
2º.- INICIO DOS TRÁMITES PARA A CONSTITUCIÓN DO CONSORCIO DE 
TURISMO EUME-FERROL-ORTEGAL. 
  
Seguidamente dase conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e 
Promoción Económica de data 24 de abril de 2009 que transcrita literalmente di: 
  
“2º.- INICIO EXPEDIENTE CONSTITUCION CONSORCIO FERROL-ORTEGAL-EUME. 
  
  Seguidamente dase conta da proposta da Alcaldía de data 20 de abril de 2009 que, transcita 
di: 
                            “      PROPOSTA DA ALCALDÍA 
  
    Visto o escrito remitido polo Presidente da Comisión de Promoción Económica da  Excma. 
Deputación Provincial da Coruña con data  de rexistro de entrada 7 de abril de 2009 (entrada 
núm. rexistro 4435) . 
  
  Visto o disposto nos artigos 97 da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime 
Local e 196.5 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración  Local de Galicia 
  
PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCION DO SEGUINTE ACORDO: 
  
Primeiro.-  Iniciar os trámites para a constitución un Consorcio de Turismo de Eume-Ferrol-
Ortegal e da Comisión Xestora do mesmo. 
  
Segundo.- Designar como representante do Concello de Fene na  devandita Comisión Xestora 
ao Concelleiro Don Manuel Polo Gundín. 
  
Terceiro.- Remitir certificación do presente acordo á Exma. Deputación Provincial da Coruña. 
                                  Fene, 20 de abril de 2009. 
                                     O ALCALDE 
                               Asdo: Iván Puentes Rivera.” 
  
      A continuación dase conta dos  informes de Secretaría e de Intervención de datas  22 de 
abril de 2009  obrantes no expediente. 
     Aberto o debate(..../.....) 
     Rematadas as intervencións pola Presidencia sométese a votación ordinaria a proposta da 
Alcaldía de data 20 de abril de 2009 obténdose o seguinte resultado: 
  
- Votos a favor: Sete( 7),( dos/as Sres/as Polo Gundín, García Balado, Silvar Canosa, Lourido 
González, Rey Sampayo ,Roca Requeijo e Sánchez Martínez) 
- Votos en contra: Ningún 
-Abstencións: Dúas (2),( dos Sres/as  Bértoa Puente e Franco Casal). 
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 Ä vista do resultado da votación declárase ditaminada favorablemente a proposta da Alcaldía 
de data 20 de abril de 2009 que devén en ditame nos termos anteriormente transcritos.” 
  
Non producíndose intervencións, pola Presidencia sométese á votación ordinaria o 
ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 24 de 
abril de 2009, obténdose o seguinte resultado: 
  
Votos a favor: Trece(13), (dos/a Sres/a Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rodríguez Carballeira,López Rodríguez, Lourido González, Rey Sampayo, Polo 
Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín, Vigo López e Sánchez 
Martínez). 
Votos en contra: Ningún (0). 
Abstencións: Catro (4) (dos/a Sres/a Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, e 
Fornos Corral). 
  
Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión 
Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 24 de abril de 2009 que 
devén en acordo nos termos anteriormente transcritos. 
  
3º.-DACCIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DO EXERCIZO 
2008. 
  
A continuación dase conta da Resuloción da Alcaldía número 236/2009 de data 31 de 
marzo de 2009, que transcrita dí: 
  
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NUM. 236/2009 
  
Examinado o expediente de liquidación do Orzamento do exercizo económico de 
2008. 
  
Visto o Informe de Intervención de data vintetres de marzo de dous mil nove e que, 
transcrito literalmente, dí: 
  

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

ASUNTO: Liquidación do Orzamento de 2008 do Concello de Fene. 

LEXISLACIÓN APLICABLE: Artigos 191 a 193 do Real Decreto Lexislativo 

2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais 

(RDL 2/2004); artigos 89 a 105 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (RD 

500/1990); Orden de 23 de novembro de 2004, pola que se aproba a Instrucción de 

Contabilidade da Administración Local; Orden de 20 de setembro de 1989, pola que se 

establece a Estructura orzamentaria. 
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Cristina Morán Monzo, Interventora do Concello de Fene, tendo en conta que acabo de 

tomar posesión neste concello o día 3 de marzo de 2009 e non tiña a xefatura dos 

servicios da contabilidade do ano pasado ó que se refire esta liquidación, non entro no 

análise dos resultados dos mesmos, en virtude do disposto no artigo 191.3 do RDL 

2/2004 e 90 do RD 500/1990, unha vez elaborados os estados demostrativos da 

Liquidación do Orzamento de 2008,  

INFORMA: 

PRIMEIRO: O RDL 2/2004 e o RD 500/1990 establecen que o peche e liquidación dos 

Orzamentos municipais efectuarase, en canto á recadación de dereitos e ó pago de 

obrigas, o 31 de decembro do ano natural, debendo, as Entidades Locais, confeccionar 

os estados demostrativos da liquidación do seu orzamento antes do día primeiro de 

marzo do exercicio seguinte. A aprobación da liquidación corresponde ó presidente da 

entidade local, previo informe de Intervención. Da liquidación aprobada deberá darse 

conta ó Pleno na primeira sesión que se celebre. Asimesmo, as Entidades Locais 

deberán remitir copia da liquidación dos seus orzamentos antes de finalizar o mes de 

marzo do exercicio seguinte ó que corresponda, á Comunidade autónoma e ó Centro ou 

Dependencia do Ministerio de Facenda que este determine. 

 SEGUNDO: Que a Liquidación do Orzamento porá de manifesto: 

• Respecto do Orzamento de Gastos, e para cada partida orzamentaria, os créditos 

iniciais, as súas modificacións e os créditos definitivos, os gastos autorizados e 

comprometidos, as obrigas recoñecidas, os pagos ordenados e os pagos 

realizados.  

• Respecto do Orzamento de Ingresos, e para cada concepto, as previsións iniciais, 

as súas modificacións e as previsións definitivas, os dereitos recoñecidos e 

anulados, así como os recadados netos.  

Así, no Concello de Fene, durante o ano 2008, os datos anteriormente expresados 

pódense resumir como segue: 
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1.- Orzamento inicial e modificacións sobre o mesmo

O Orzamento Xeral do Concello de Fene para o exercicio 2008 foi aprobado por un 

importe inicial de 10.999.164,13 euros, tanto no que se refire ós créditos iniciais de 

gastos, como ás previsións iniciais de ingresos. 

Estes importes iniciais foron incrementados a través de modificacións contitativas de 

crédito que se resumen como segue: 

Xeracións de Crédito: ....................................................................1.427.083,29 euros 

Incorporación de remanentes de crédito: ........................................1.197.464,24 euros 

Suplementos de créditos...................................................................242.522,49 euros 

Créditos extraordinarios.....................................................................78.929,39 euros 

 As modificacións contitativas foron financiadas cos seguintes recursos financeiros: 

Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais: .............605.595,8 euros 

Remanente Líquido de Tesourería Afectado: ............................185.863,49 euros 

Compromisos de ingreso: .......................................................2.154.540,12 euros 

Por outra banda, tramitáronse doce expedientes de transferencia de crédito entre 

partidas de diferente nivel de vinculación xurídica por importe total de 169.000 euros. 

Debido ás modificacións anteriormente detalladas, o orzamento definitivo foi de 

13.945.163,54 euros, tanto no referido a créditos definitivos de gastos como a 

previsións definitivas de ingresos.  

É dicir, o orzamento inicial foi incrementado, a través das modificacións de crédito, nun 

26,78 %, ou ben, dende outra óptica, o 21,12 % do importe definitivo do orzamento 

procede de modificacións de crédito. 
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O detalle dos expedientes de modificación de crédito exprésanse a continuación: 

1. Xeracións de crédito:  

Partida incrementada 
Número DENOMINACIÓN C. Funcional C. Económica Importe  
Mod. 04/08.  Cursos FIP 2008 322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

23300 

13100 

16000 

22709 

16305 

20300 

21000 

21200 

21300 

21400 

22000 

22002 

22103 

22104 

22602 

22609 

22700 

22709 

82543,31 

115200 

42350 

6000 

3000 

15000 

35000 

20242 

60000 

1000 

2000 

2000 

7000 

6000 

3000 

2368 

12500 

5800 
Mod 05/08 Dotación equipamento arquivo municipal 121 62500 30000 

Mod. 09/08. PCP 2007 e dotación equipamento informatico 511 

511 

451 

61101 

60101 

62600 

185812,34 

150165,43 

11499,08 
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Mod. 10/08.  Juventud en acción 451 

451 

48900 

22617 

11328 

6550 

Mod. 11/08. Revaloraización espacios urbanos e edificios 
públicos  

322 

322 

  

  

13101 

16001 

  

125671,14 

48257,22 

  

Mod. 12/08. 

Realización de actividades de promoción de 
cooperativismo 

PXOM 

orientación profesional para o emprego 

  

  

Programa experimental en materia de emprego 

721 

  

432 

322 

322 

322 

322 

22706 

  

22706 

13102 

16002 

22609 

22706 

5700 

  

28340,93 

14.383,65 

4516,80 

2835,06 

78347,83 
Mod.13/08. Realización de actividades de cara a 

sustentabilidade a traves de movilidade 

Limpeza de praias 

432 

  

452 

22709 

  

22700 

7315 

  

12000 
Mod. 14/08. Prvención e defensa contra incendios forestis 

mediante actuación dun vehículo motobomba 
223 

223 

13100 

16000 

  

13000 

2750 

  
Mod. 15/08. Reparación pista polideportiva CEIP centeiras de 

Perlío 
452 61100 8999,63 

Mod. 16/08. Prestación de servicio de radio difusión 
municipal e adquisición de equipamento 
audiovisual e multimedia 

463 62900 2099,57 

Mod 19/08. Adquisición de máquinas de ejercicio 452 

  

62902 6000 

Mod. 20/08. Servicio de axuda no fogar a persoas dependentes 
valoradas  

314 

314 

13100 

16000 

40020,80 

21550 
Mod.23/08. Realización da obra o servicio PIEG-

Mulleres/maiores 45 
322 

322 

13103 

16003 

30417,24 

11680,26 
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Mod. 24/08. Escola obradoiro 322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

322 

13100 

16000 

23300 

22000 

22001 

22104 

22609 

22700 

22709 

16305 

56140 

18240,80 

29250 

5000 

3000 

10000 

7683,20 

7000 

6000 

3000 
Mod. 26/08. Servicios especiais por membros da policia local 222 

222 

  

  

15100 

16000 

1118,88 

407,12 

2. Incorporación de remanentes de crédito do exercicio anterior 

Aprobaronse 2 expedientes de incorporación de remanentes por importe global de 
1.197.464,24 euros. 

Como resumen, podemos indicar que nos expedientes de incorporación de remanentes 
de crédito, a financiación distribúese do seguinte xeito: 

o Financiados con cargo a Remanente de Tesourería para gastos con 
financiación afectada-desviacións de financiación positivas: 185.863,49 
euros  

o Financiados con cargo a compromisos firmes de aportación: 727.456,83 
euros  

o Financiados con remanente líquido de tesourería para gastos xerais : 
284.143,92 euros  

  

PARTIDA DA QUE 
PROCEDE ORZ 2007 

DENOMINACIÓN 
PROXECTO/PARTIDA 

IMPORTE PARTIDA 
INCORPORADA 
ORZ 2008 

432.60000 Investimento en terreos POS 2006 89156,56 432.60000 
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432.60109 Modificado de actuación 
Medioambiental do P. Castelao 

19956,42 432.60109 

441.60109 Estación bombeo Regueiro (Paseo 
M. San Valentín) 

21000,00 441.60109 

443.60109 Obras aparcadoiro Cemiterio 
Limodre 

23940,97 443.60109 

511.60100 Plan limpeza cunetas,1de 3 e 
pav./asf. Cños 

27240,70 511.60100 

511.60100 Pav e asfaltado camiño Castiñeiro-
Maniños 

41681,82 511.60100 

432.67.61109 POS 2006: Reurbanización Avda 
Marqués de Figueroa 

163915,00 432.67.61109 

432.77.61109 Mantemento e mellora parques 
infantís 2006 

2905,94 432.77.61109 

511.70.60100 POS 2006: Pav. e Reurbanización 
de camiños 

170800,00 511.70.60100 

432.71.62200 Ascensor Casa do Concello 63433,31 432.71.62200 
441.61.60102 Pil Adicional 1/2005: Almieiras e 

Cño Lourenzá 
33598,43 441.61.60102 

452.73.61100 Px acondicionamento Pavillón O 
Ramo 

138500,87 452.73.61100 

452.60109 Montaxe e difusión do sendeiro 
circular no Concello de Fene 

28900,00 452.60109 

322/131.00 Promoción do emprego. Salarios. 
Programas de cooperación 

26.609,55 322/131.00 

322/160.00 Promoción do emprego. SEguridade 
social. Programas de cooperación  

19.942,98 322/160.00 

511/601.00 Carreteras, camiños e vías públicas 
urbanas. Inversión nova en 
infraestructuras e bens adicados ó 
uso xeral. Obra POS_07 

325.881,69 511/601.01 

  

  

3. Crédito extraordinario  

Tramitouse un expediente de crédito extraordinario financiados mediante remanente 
líquido de tesorería para gastos xerais. O detalle, e as partidas afectadas son as que de 
seguido se indican: 

  
Tipo de modificación Acordo Partida incrementada Importe 
Mod 17/08 .................. 111.22709 345,00 € 
    222.22709 23,40 € 
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    322.22700 1.956,87 € 

    322.22709 974,40 € 
    412.21000 37,15 € 
    422.22609 107,53 € 
    432.20300 473,45 € 

    432.22609 1.932,25 € 
    432.22709 3.050,18 € 
    432.63201 9.468,14 € 
    442.22108 28,77 € 
    443.22709 474,20 € 
    451.20600 245,44 € 
    451.21500 87,00 € 
    451.21600 167,04 € 
    451.22710 7.807,03 € 
    451.63200 3.657,18 € 
    451.21000 1.321,42 € 

    463.48916 180,00 € 

    511.20900 160,72 € 

    511.22709 8.398,98 € 
    511.60104 17.747,42 € 
    441.62300 10.915,44 € 

  

4. Suplemento de crédito 

Tramitaronse un total de 2 expedientes de suplemento de crédito cuio detalle é como 
sigue: 

  
Modificacion Acuerdo Partida Importe  
Mod 18/08   111/226.01  1.685,00 

    111/220.01 559,00 

    111/226.09 417,60 
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    121/213.00 715,57 

    121/220.02 126,44 

    121/226.02 936,12 

    121/226.03 8.953,49 

    121/227.00 2.024,93 

    121/227.06 5.582,22 

    223/214.00 198,94 

    223/221.04 591,14 

    313/212.00 1.799,93 

    313/226.09 592,76 

    313/227.06 540,00 

    314/221.04 44,45 

    322/213.00 221,00 

    322/214.00 427,59 

    322/226.09 1.292,92 

    412/212.00 331,30 

    412/213.00 510,74 

    422/210.00 278,17 

    422/212.00 5.326,74 

    422/213.00 304,75 

    422/221.04 12,01 

    422/221.08 593,28 

    422/227.00 16.024,32 

    432/210.00 6.913,45 

    432/213.00 586,04 

    432/214.00 1.389,73 

    432/221.00 296,42 

    432/227.00 26.307,61 

    441/221.01 63.810,10 

    442/214.00 5.302,86 

    442/227.00 16.692,87 
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    443/210.00 637,10 

    443/213.00 19,59 

    451/203.00 4.060,00 

    451/212.00 154,30 

    451/213.00 251,49 

    451/220.00 1.199,40 

    451/220.01 526,15 

    451/220.02 171,07 

    451/226.01 403,00 

    451/226.02 7.771,60 

    451/226.09 2.935,47 

    451/226.10 335,40 

    451/226.13 5.189,50 

    451/226.15 5,03 

    451/227.06 3.000,00 

    452/203.00 858,40 

    452/212.00 54,06 

    452/213.00 176,67 

    452/220.00 597,45 

    452/220.02 1.392,00 

    452/226.02 1.635,60 

    452/226.09 645,42 

    452/226.21 6.078,00 

    452/226.23 150,87 

    452/226.41 1.526,08 

    452/227.00 6.090,00 

    463/220.00 29,60 

    463/220.02 80,04 

    463/227.06 4.247,92 

    511/203.00 1.862,98 

    511/210.00 3.407,73 
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    511/213.00 182,12 

    511/214.00 3.464,87 

    511/221.04 1.334,21 

    511/221.03 30,01 

    751/226.02 2.784,00 

      234.676,62 

Mod 21/2008   111/226.03  1.740,00 

    452/227.06 3.223,71 

    451/227.06 2.882,16 

      7.845,87 

  

5. Transferencias de crédito 

  

PARTIDA 
INCREMENTADA 

PARTIDA MINORADA EXPEDIENTE DENOMINACION IMPORTE 

FUNCIONAL ECON FUNCIONAL ECON 
Mod 22/08 Dotacion cdto personal 4.500 452 

222 

442 

15100 

15100 

15100 

121 14100 

Mod 25/08   164.500 121 

121 

441 

412 

451 

452 

463 

432 

62500 

62900 

22706 

22103 

22706 

22102 

22706 

22100 

  

422 

121 

121 

121 

13100 

63201 

14100 

13100 
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2.- Execución do Orzamento de Gastos

Dos 13.945.163,54 euros ós que ascenderon os créditos definitivos para 2008, foron 

recoñecidas obrigas por importe de 9.976.524,51 euros (un 71,54%). Detallando por 

capítulos, debe ser destacado o nivel de recoñecemento de obrigas no capítulo sexto, 

destinado a investimentos reales, no que únicamente foi executado o 33,68% do 

orzamento definitivo. Así, neste capítulo quedan remanentes de crédito por importe de 

1.993.840,32 euros a expensas da súa posible incorporación ó exercicio 2009, que 

quedará supeditada á existencia de recursos adecuados e suficientes para financiala. A 

non finalización das obras dentro do exercicio orzamentario no que foron aprobadas, fai 

depender a existencia de crédito para a parte das mesmas non executadas da 

incorporación do remanentes de crédito ó exercicio seguinte. Agora ben, a mencionada 

incorporación suporá unha modificación no orzamento de gastos do exercicio seguinte, 

que deberá ir acompañada da correlativa modificación no orzamento de ingresos, é 

dicir, deberá ser financiada dalgún modo. Na parte de obras subvencionadas por outros 

entes, este financiamento virá dado polo compromiso de ingreso do ente financiante, ou 

polo remanente de tesourería afectado a esas obras (no caso de que a subvención xa 

tivese sido anticipada ó Concello). Pero, no que respecta á parte de investimentos 

financiados con recursos propios, os recursos financeiros únicamente poderán ser o 

remanente líquido de tesourería non afectado ou novos ou maiores ingresos recadados 

sobre os totais previstos no orzamento corrente. Polo tanto, a non finalización das obras 

en prazo podería dar lugar a casos nos que, contratos iniciados correctamente, con 

existencia de crédito adecuado e suficiente, visen comprometido o seu financiamento 

pola non existencia de recursos para incorporar o remanente de crédito correspondente. 

Dende esta Intervención recórdase a necesidade de cumprimento dos prazos de 

execución dos contratos de obra, tanto polo interese público que os investimentos en 

cuestión representan (do que o Concello debe ser garante), como para lograr unha 

mellor e mais eficaz xestión orzamentaria. 

Polo que respecta ó desenvolvemento dos pagamentos orzamentarios, hai que precisar 

que non existen ordes de pagamento pendentes de execución, polo que os únicos 
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pagamentos pendentes na agrupación de gasto corrente proceden de obrigas recoñecidas 

pendentes da correspondente orde de pagamento. Así, do total de obrigas recoñecidas, 

realizáronse pagamentos por importe de 8.653.082,92 euros, o que equivale ó 86,73% 

daquelas. 

3.- Execución dos ingresos

Polo que respecta ós dereitos recoñecidos, durante o exercicio 2008 liquidáronse 

dereitos por importe bruto de 9.801.933,78 euros, dos que 138.889,48 euros foron 

anulados por devolución de ingresos indebidos, resultando como dereitos recoñecidos 

netos 9.663.044,30 euros, que supoñen un 69,29% das previsións definitivas.  

En canto ós ingresos realizados, os dereitos recoñecidos no exercicio foron cobrados 

nun 85,73 %, existindo dereitos pendentes de cobro na agrupación corrente por un total 

de 1.378.147,32 euros.  

TERCEIRO: Que a Liquidación do Orzamento permitirá determinar os dereitos 

pendentes de cobro e as obrigas pendentes de pagamento a 31 de decembro. As 

magnitudes expresadas, no Concello de Fene, a 31 de decembro de 2008 resúmense 

como segue: 

1.- Dereitos pendentes de cobro

Os dereitos pendentes de cobro por parte do Concello a 31 de decembro de 2008, 

relativos ó orzamento corrente ascenden a 1.378.147,32 euros, e os relativos a 

orzamentos pechados ascenden a 422.613,46 euros. 

2.- Obrigas pendentes de pagamento

As obrigas pendentes de pagamento do orzamento corrente, como quedou exposto 

anteriormente, ascenden a 1.323.441,59 euros. 
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No referente á agrupación de orzamentos pechados, non existen ordes de pagamento 

pendentes de realizar, pero existe un saldo de obrigas pendentes de orde de pagamento 

de 127.095,75 euros. 

 CUARTO: Que da Liquidación do Orzamento deben extraerse as seguintes 

magnitudes: Remanentes de crédito, Resultado Orzamentario e Remanente de 

Tesourería. Así, procédese ó análise das magnitudes mencionadas: 

1.- Remanentes de crédito

Os remanentes de crédito están constituídos, de conformidade co sinalado no artígo 98 

do RD 500/1990, polos saldos de créditos definitivos non afectados ó cumprimento de 

obrigas recoñecidas, e suman no ano 2008, 3.968.639,03 euros. Deste montante global, 

3.908.237,80 euros corresponde a créditos definitivos que nin sequera chegaron a ser 

adxudicados, tratándose de remanentes non comprometidos.  

A regla xeral, tal e como se prevé no apartado primeiro do artigo 99 do Real Decreto 

500/1990 é a anulación ó peche do exercicio dos remanentes de crédito. Non obstante, o 

artigo 47 do mesmo texto normativo regula os supostos nos que é posible, e, nalgúns 

casos, obrigatoria, a incorporación dos remanentes de crédito ó exercicio seguinte, así 

como as fontes de financiamento para levar a cabo esa incorporación. 

2.- Resultado Orzamentario

O Resultado Orzamentario defínese como a diferenza entre os dereitos orzamentarios 

liquidados durante o exercicio e as obrigas orzamentarias recoñecidas durante o mesmo 

período, e ascende, para o ano 2008 a -313.480,21 euros. 

Non obstante, esta magnitude debe ser axustada tal e como se explica a continuación: 

1. Por unha banda, debe ser incrementado o resultado inicial no importe das 

obrigas recoñecidas procedentes de modificacións de crédito financiadas con 

Remanente de Tesourería, xa que se trata de obrigas que non se financian con 
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dereitos recoñecidos no mesmo ano, senón con recursos procedentes do ano 

anterior. Así, o resultado orzamentario inicial increméntase en 451.083,10 euros.  

2. Ademais, debe incrementarse o resultado inicial no importe das desviacións de 

financiamento imputables ó exercicio e de signo negativo, xa que as mesmas 

representan obrigas recoñecidas no exercicio pero non financiadas con dereitos 

liquidados no mesmo, senón con dereitos que, ou ben se recoñecerán en 

exercicios posteriores, ou ben xa foron recoñecidos en exercicios pechados. Polo 

tanto, o resultado inicial debe ser incrementado en 234.455,16 euros.  

3. Por último, debe minorarse o resultado incial no importe das desviacións de 

financiamento imputables ó exercicio e de signo positivo, xa que as mesmas 

representan dereitos recoñecidos no ano pero que non financian obrigas 

recoñecidas nese ano, senón as que se realizarán en anos posteriores ou as que 

xa se realizaron en exercicios pechados. Este axuste supón unha minoración no 

resultado orzamentario de 182.743,48 euros.  

Unha vez efectúadas as operacións anteriores, o Resultado Orzamentario Axustado do 

Concello de Fene durante o ano 2008 foi de 189.314,57 euros. É dicir, os dereitos 

liquidados durante o exercicio 2008 foron suficientes para financiar as obrigas 

recoñecidas durante o mesmo exercicio.  

3.- Remanente de Tesourería

O Remanente de Tesourería permite determinar unha posición prevista de liquidez ou 

iliquidez do Concello no suposto de cobrar todo o que se lle adebeda e pagar a todos os 

seus acredores co producto dos citados cobros e dos seus fondos líquidos. Así, a 

magnitude en cuestión estará integrada polos dereitos pendentes de cobro, as obrigas 

pendentes de pago e os fondos líquidos, todos eles referidos a 31 de decembro de 2008. 

No que respecta ó pendente de cobro ó final do exercicio, polo que se refire á 

agrupación orzamento corrente ascenden a 1.378.147,32 euros, e polo que se refire a 

agrupación orzamentos pechados é de 422.613,46 euros. En canto ás operacións non 

orzamentarias, o importe pendente de cobro ascende a 93.023,04 euros. A estos 
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importes restaranse os ingresos realizados pendentes de aplicación definitiva por 

importe de 696.614,85 euros, xa que a Instrucción de contabilidade dispón o axuste polo 

importe total das cantidades cobradas pendentes de aplicar que figuren no saldo da 

conta 554.  

Polo que fai ó pendente de pagamento, ascende a 1.672.151,07 euros, distribuídos en 

1.323.441,59 euros do orzamento corrente, 17.095,75 de orzamentos pechados, e 

222.030,07 euros procedentes de operacións non orzamentarias, aos que restanse 416,34 

euros correspondentes a pagos pendentes de aplicación definitiva, que é o saldo da conta 

(555) segundo determina a ICAl. 

En canto ás existencias de tesourería, a 31 de decembro de 2008 había fondos líquidos 

por importe de 1.060.067,52 euros.  

Así, por aplicación dos datos contidos nos apartados anteriores o Remanente Líquido de 

Tesourería global a 31 de decembro de 2008 ascende a 585.085,42 euros. 

Dacordo co establecido nos artigos 191 do Texto Refundido da Lei Reguladora de 

facendas Locais e o artigo 102 do real Decreto Orzamentario e as reglas 81- 86 da 

ICAL, no Remanente de Tesourería débense distinguir dúas partes: 

• O Remanente de tesorería destinado á financiación de gastos xerais  

• O Remanente de tesorería destinado á financiación de remanentes de crédito 

correspondentes a gastos con financiación afectada.  

O Remanente de Tesourería afectado a gastos con financiación afectada está 

constituido pola suma das desviacións de financiación positivas que, en ditos 

gastos, e para cada unha das aplicacions do Orzamento de Ingresos que os 

financian, se produzan dende o inicio do gasto ata o fin do exercicio que se 

liquida, é dicir, a desviación acumulada positiva para cada axente financiador 

dentro do proxecto. O resumen das desviaciones acumuladas positivas para este 
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exercicio acada un importe total de 220.997,89 euros, importe ó que ascende o 

remanente de Tesourería para gastos con financiación afectada.  

O remanente de Tesorería para gastos xerais calculase como diferencia entre o 

Remanente de tesorería total, o correspondente a gastos con financiación afectada e os 

dereitos de difícil ou imposible recadación. Para a determinación dos dereitos de difícil 

ou imposible recadación, as bases de execución do orzamento nº52 dispón que “Terán a 

consideración de dereitos de imposible ou difícil recaudación, a efectos do cálculo do 

Remanente de Tesourería, os de antiguidade superior a tres exercicios económicos 

salvo que as circunstancias de cada caso xustifiquen outra consideración.” Segundo os 

datos resultantes da liquidación, o saldo de dudoso cobro que debe restarse é por 

importe de 162.387,26 euros.  

Polo tanto, o Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Xerais ascende a 201.700,27 

euros. Ó tratarse dun importe positivo, constitúe un recurso para financiar créditos 

extraordinarios, suplementos de crédito e incorporación de remanentes. Debe poñerse de 

manifesto a necesidade prioritaria de utilizar este recurso para completar, no seu caso, o 

financiamento para incorporar os remanentes de crédito correspondentes a gastos con 

financiamento afectado (xa que se trata de remanentes de incorporación obligatoria). 

O remanente de tesorería constitúe unha variable esencial, xunto co resultado 

orzamentario. A Ical 2004 configura o Remanente de Tesourería como unha 

acumulación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores, esto é, o excedente 

de Liquidez a curto prazo. Configúrase pois como unha magnitude de carácter 

fundamentalmente orzamentario frete a Instrucción de Contabilidade de 1990 que o 

consideraba magnitude de carácter esencialmente financieiro.  

Fene, 23 de marzo de 2009 

A INTRVENTORA       VISTO  

O ALCALDE 
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Cristina Morán Monzo     Iván Puentes Rivera “ 

Visto o informe de intervención respecto ao cumplimento do principio de estabilidade 

orzamentaria, de data vintetres de marzo de dous mil nove e que, trannscrito 

literalmente, dí: 

“INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: Análisis do cumplimento do principio de estabilidade presupuestaria na 

LIQUIDACIÓN do orzamento de 2008 

Primeiro.- Lexislación aplicable 

A Lei 18/2001, de 12 de dicembro, Xeral de Estabilidad Presupuestaria, entró en vigor o 

1 de xaneiro de 2002, co firme obxectivo de logralo equilibrio orzamentario 

estableciendo os principios rectores aos que deberá adecuarse a política orzamentaria do 

sector público en orden á consecución da estabilidade e crecimiento económicos. Dita 

norma foi modificada pola Lei 15/2006, de 26 de maio, en cuia disposición final 

primeira autorizouse ao Goberno para que refundira dita lei coa anterior, publicandose o 

pasado 31 de decembro de 2007 o Real Decreto Lexislativo 2/2007, de 28 de decembro, 

polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Estabilidade Presupuestaria. 

Anteriormente aprobouse o Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se 

aproba el reglamento de desarrollo da Lei 18/2001, de 12 de decembro, Xeral de 

Estabilidade Orzamentaria, na sua aplicación as entidades locais. En cumplimiento do 

disposto no artículo 16.2 do citado reglamento emitese o presente informe preceptivo 

Segundo.- Principio estabilidad presupuestaria 

Establece o artígo 2.1 d) do TRLGEP que “a los efectos de la presente ley, el sector 

público se considera integrado por: las entidades locales......”. Pola sua parte o artígo 3 

determina que “los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1d) de esta ley se sujetarán al 

principio de estabilidad en los téminos establecidos en el artículo 19 de esta ley”. 
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O artígo 19.3 establece a instrumentación do principio de estabilidade orzamentaria, así, 

“las entidades locales deben ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad 

presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de 

capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales y Regionales”.  

No mesmo sentido pronunciase o artígo 4 do Reglamento cando establece que “las 

entidades locales.... aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados 

ajustándose al principio de estabilidad definido en los apartados 1 y 3 del artículo 19 de 

la Ley General de Estabilidad Presupuestaria”.  

En suma, entenderase por estabilidad presupuestaria a situación de equilibrio ou de 

superávit, computada en térmos de capacidad de financiación de acuerdo coa definición 

contida no Sistema Europeo de Contas Nacionales e Rexionales, é decir, a existencia 

dun equilibrio en térmos de presupuestación, execución e liquidación, entre os ingresos 

de naturaleza no financeira e os gastos da mesma natureza, si o ingreso supera o gasto 

haberá capacidad de financiación e á inversa necesidade de financiación. 

Terceiro.- Verificación do cumplimento 

Segúndo o artígo 15 do Reglamento entenderáse cumplido o obxectivo de estabilidade 

“cuando las liquidaciones presupuestarias de los sujetos incluidos en el artículo 4.1 del 

presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de 

financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales, el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las 

restantes entidades locales”.  

Seguindo o exposto, para determinala estabilidade presupuestaria deben compararse os 

capítulos 1 a 7 do estado de gastos e de ingresos para determinar si os ingresos son 

iguales ou superiores aos gastos, en cuio caso estaríase incumplindo dito principio de 

estabilidade presupuestaria. A situación do Concello de Fene ponse de manifesto na 

seguinte tabla: 
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Cap Denominación Dereitos 
reconocidos 

Cap Denominación Obligaciones 
reconocidas 

1 Impuestos directos 2.963.106,09 1 Gastos personal 4.248.062,53 

2 Impuestos indirectos 349.056,99 2 Gastos b. ctes... 3.927.477,07 

3 Tasas y otros ingresos 1.952.613,21 3 Gastos financieros 168.609,66 

4 Transf. corrientes 3.674.614,32 4 Transf. corrientes 173.338,48 

5 Ingresos 
patrimoniales 

68.113,04     
  

6 Enaj. inversiones 
reales 

1.035,50 6 Inversiones reales 1.012.881,89 

7 Transf. de capital 606.691,33 7 Transf. de capital 0 

    9.547.116,94     9.530.369,63 

Capacida-necesidad de financiación  16.747,31 

Non obstante, e tendo en conta que a capacidad/necesidad de financiamiento debe 

analizarse tendo en conta o Sistema Europeo de Cuentas Nacionales e Rexionales 

(SEC95), deben realizarse os axustes especificados pola Intervención Xeral do Estado 

no Manual publicado para o cálculo do déficit en contabilidad nacional adaptado ás 

Corporacions Locais, que, polo que respecta o Concello serían os seguintes:  

1.- AXUSTES no ESTADO DE INGRESOS.- No estado de ingresos é necesario 

realizalos seguintes axustes: 

A) Ingresos fiscales e asimilados.- Debemos axustalos dereitos reconocidos nos 

capítulos 1, 2 e 3 de ingresos, aplicando o criterio de caixa, esto é, o axuste ven 

determinado pola diferencia entre os dereitos reconocidos pola Corporación e a 

recaudación total en caixa correspondente a ditos ingresos, tanto do orzamento corrente 

como de exercicios cerrados, si o importe de tales dereitos reconocidos supera o valor 

dos cobros, efecturáse un axuste negativo que incrementaralo déficit público, polo 

contrario, si a cuantía dos dereitos reconocidos é inferior ao importe dos cobros, o 
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axuste será positivo, disminuindo o déficit. O importe total recaudado polo Concello 

durante o exercicio de 2008 ascendió a 4.041.099,01 euros. Los derechos reconocidos 

en estos capítulos ascendían a un total de 5.264.776,29 euros, por lo que la diferencia 

debe ajustarse a la baja, esto es 1.223.677,28 euros. 

B) Participación nos tributos do Estado.- Debemos computalas entregas a conta e a 

liquidación definitiva do exercicio satisfeitas polo Estado a favor do Concello durante o 

exercicio de 2008. Aquí as diferencias poden vir motivadas por comunicaciones que 

teñen entrada no Concello en exercicio seguinte á fecha do reconocimiento do pago pola 

Administración do Estado, así, axustamos á alza por aquelas cantidades correspondentes 

ao concepto sinalado que non foron reconocidas en 2008 por desconocimiento dos datos 

a 31/12/08 o al contrario xjustaremos á baixa por derechos reconocidos correspondentes 

ao 2008, pero imputados ao próximo presupuesto. En concreto neste exercicio e pola 

causa sinalada, axustarase á baixa a entrega a conta correspondiente ao mes de 

decembro de 2008, esto é, 116.757,67 euros. 

1.- AXUSTES no ESTADO DE GASTOS.- No estado de gastos é necesario realizalos 

seguintes axustes: 

A) Gastos realizados no exercicio e pendientes de aplicar o Presuposto.- O reflexo 

orzamentario das obligacions a cargo do Concello por gastos realizados ou bens e 

servicios recibidos debe ter lugar unha vez realizada a prestación a cargo do acreedor, 

sin embargo, por diversas circunstancias, entre o recoñocemento da obligación e a 

realización da prestación pode mediar un lapso de tempo, que xenere a fecha de cierre a 

existencia de gastos realizados e pendentes de aplicar o orzamento. Estos gastos deben 

ter reflexo na conta 413, cuio saldo a fecha de cierre permitirá axustarlas obligacions 

reconocidas no Prespuesto cos gastos efectivamente realizados nese exercicio, xa que en 

términos de contabilidad nacional o que se persigue para o rexistro de cualquier fluxo 

económico e, en particular, para as obligacions, é o principio de devengo. 

No Manual a aplicación práctica deste principio veñe dada pola diferencia entre o saldo 

incial da conta 413 e o saldo final da mesma, axustando á alza cando o saldo final sea 
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superior ou axustando á baixa cando o saldo final sexa inferior. O saldo inicial da conta 

413 ascendía a 859.438,55 euros, e o saldo final a 589.253,31 euros, co que se debe 

realizar un axuste á baixa por importe de 270.185,44 euros.  

Aplicando os axustes sinalados anteriormente, resulta que a necesidade de financiación 

real do Concello ascende a 228.377,05 euros, según se desprende do cadro seguinte: 

Derechos Reconocidos Netos (cap. 1 a 7) 9.547.116,94 

Ajuste Ingresos Fiscales (MENOS) 398552,13 

Ajuste Participación tributos estado (MENOS) 116.757,67 

Derechos Reconocidos Netos SEC95 (cap. 1 a 7) 9.031.807,14 

Obligaciones Reconocidas Netas (cap. 1 a 7) 9.530.369,63 

Ajuste Gastos pendientes de aplicación (MENOS) 270185,44 

Obligaciones Reconocidas Netas SEC95 (cap. 1 a 7) 9.260.184,19 

Capacida-necesidad de financiación SEC95  228.377,05 

Cuarto.- Conclusiones.-  

O Concello de Fene presenta unha necesidade de financiación de 228.377,05 euros, 

atopándose, por tanto en términos SEC 95, en situación de inestabilidade orzamentaria. 

O artigo 22 da Lei Xeral de Estabilidade orzamentaria establece que as Entidades 

Locais que non alcancen o obxectivo de estabilidade orzamentaria previsto no artigo 20 

da presente Lei vedrán obligadas á aprobación polo Pleno da Corporación no prazo dos 

tres meses seguintes á aprobación ó liquidación do orzamento en situación de 

desequilibrio un pla económico financiero a medio plazo para a correción. Este Plan 

someterase á aprobación do Pleno da Corporación. 

Fene, 23 de marzo de 2009 

A INTERVENTORA      VISTO, O ALCALDE 
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Cristina Morán Monzo       Iván Puentes Rivera” 

  
Visto o disposto nos artigos 191 a 193 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en relación cós 
artigos 89 a 105 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desenvolve a 
devandita Lei en materia orzamentaria 
  
RESOLVO: 
  
Primeiro.- Aproba-la liquidación do Orzamento municipal correspondente ao exercizo 
económico de 2008, có seguinte resultado orzamentario: 
  

1.- Dereitos recoñecidos netos 9.663.044,30 €
2.- Obrigas recoñecidas netas 9.976.524,51 €
3.-  Resultado orzamentario (1-2) -313.480,21 €
4.-  Desviacións positivas de finanzamento (-) -182.743,48 €
5.- Desviacións negativas de finanzamento (+) 234.455,16 €
6.-  Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesourería 451.083,10 €
7.-  Resultado de operacións comerciais 0,00 €
8.- RESUTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (3-4+5+6+7) 189.314,57 €

  
SEGUNDO.- Aproba-lo seguinte estado de Remanente de Tesourería: 
  
Fondos líquidos na tesourería a fin do exercizo   1.060.067,52 €
Debedores pendentes de cobro en fin de exercizo   1.197.168,97 €
De orzamenento de ingresos, orzamento corrente 1.378.147,32 €  
De orzamenento de ingresos, orzamentos pechados 422.613,46 €  
Doutras operacións non orzamentarias 93.023,04 €  
Ingresos pendentes de aplicación definitiva (-) 696.614,85 €  
Acredores pendentes de pagamento en fin do exercizo   1.672.151,07 €
De orzamenento de gastos, orzamento corrente 1.323.441,59 €  
De orzamenento de gastos, orzamentos pechados 127.095,75 €  
Doutras operacións non orzamentarias 222.030,07 €  
Pagamentos pendentes de aplicación (-) 416,34 €  
REMANENTE DE TESOURERIA TOTAL 585.085,42 €
Saldos de dubidoso cobro 162.387,26 €
REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS CON FINANZAMENTO 
AFECTADO 

220.997,89 €

REMANENTE DE TESOURERIA PARA GASTOS XERAIS 201.700,27 €
  
Terceiro.- Dar conta ao Pleno da presente Resolución na primeira sesión que se 
celebre. 
  
Cuarto.- Remitir copia da Liquidación do Orzamento de 2008 á Administración do 
Estado e da Comunidade Autónoma. 
  
Fene, trinta de marzo de dous mil nove 
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O alcalde,       D.S.O.  
A secretaria, 
  

Asdo. Iván Puentes Rivera        Asdo. Pilar María Pastor Novo.”  
  
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido di 
que, examinado o informe da intervención, está preocupado polas cifras do mesmo; 
que lle chama a atención as modificacións totais por 10.900 euros, que en realidade 
pasan a 13.900 euros, motivada pola modificación do crédito; que considera que a 
confección do presuposto non foi a axeitada; que o orzamento que se confeccionou se 
queda en palabras baldías; que aínda que hai un remanente positivo, hai datos que lle 
preocupan, como por exemplo a execución do orzamento de investimentos; que tamén 
lles preocupa o resultado orzamentario porque está en – 313.480 euros; que ve con 
moita preocupación o desfase que se xerou en canto á estabilidade orzamentaria; que 
cando se confeccionou o orzamento o Partido Popular propuxo unha rebaixa de 
impostos, que ademais coincidía có informe da Intervención; que a necesidade de 
finanzamento do Concello ascende a 228.000 euros; que creen que estas cifras non 
se van ter en conta para elabora-los orzamentos do 2009; e que cren que os ingresos 
municipais van ter unha caída importante e tamén cren que a participación en tributos 
do Estado vai ser inferior. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido manifesta que os números están feitos por profesionais e non vai entrar a 
discutilos; di que é preciso que se avance nos novos orzamentos á vista das datas nas 
que están. 
  
De seguido pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez 
concedido, lle solicita ó voceiro do Partido Popular que faga alusión ós datos na súa 
integridade, non de xeito parcial; di que o resultado orzamentario é con superávit; que 
dende fai anos a batalla que queren gañar é non ter problemas de liquidez, e que iso 
se está a conseguir; que os datos da liquidación do orzamento son positivos dende un 
punto de vista económico, sobre todo en época de crise; que en canto a inestabilidade 
orzamentaria, a nova lei foi modificada, aínda que non está publicada, e que están moi 
por debaixo da nova lei. 
  
4º.- DACCIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM 306/2009, DE 
DATA 27 DE ABRIL DE 2009. 
  
Seguidamente, polo Sr. Alcalde-Presidente dáse conta da Resolución da Alcaldía núm. 
306/2009 de data 27 de abril  de 2009 que, transcrita literalmente di: 
  

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 306/2009. 
  
 De conformidade coas atribucións conferidas polo artigo  44 do Real 

Decreto 2568/1986,d e 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 

  
RESOLVO: 
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Primeiro.- Conferir, de conformidade co disposto no artigo 43.5 do Real decreto 
2568/1986, de 28 de novembro ,a delegación especial  dos servizos de Participación 
Cidadá e Contratación (integrados na Área de Organización e Seguridade) a prol da 
Sra. Concelleira, Dona Rocío Rey Sampayo. 

  
Segundo.- A delegación especial efectuada no apartado anterior enténdese 

conferida como delegación da dirección interna dos servicios pero non inclúe a 
facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. 

    O Concelleiro que ostenta a delegación xenérica da área  á que 
pertence o servizo terá a facultade de supervisa-la actuación da Concelleira con 
delegación especial. 
  
 Terceiro.- A presente resolución será efectiva dende o día seguinte ó da súa 
sinatura e será publicada no Boletín oficial da Provincia de A Coruña, en 
cumprimento do que dispoñen os artigos 44 e 46 do Real decreto 2568/1986,d e 28 
de novembro. Así mesmo, esta Resolución será notificada á interesada , facéndolle 
saber que, de acordo co que  dispón o artigo 114 do Real decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, a delegación entenderase aceptada tacitamente se no prazo de tres 
días hábiles contados dende a notificación non realizan ningunha manifestación 
expresa no senso contrario ante o órgano delegante. 

  Fene, vintesete de abril de dous mil nove. 
O ALCALDE 
                                                                                                       D.S.O. 
                                                                                               A SECRETARIA 
Asdo: Iván Puentes Rivera                                            Asdo: Pilar María Pastor Novo.”                              
  
5º.- DACCIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
  
A continuación dáse conta das resolucións da alcaldía comprendidas entre a  núm. 233 
do 26 de marzo do 2009 ata a núm. 317 do 30 de abril de 2009. 
  
6º.- MOCIÓNS URXENTES. 
  
6.1.- Seguidamente, intervén o  Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai presentada 
unha moción do grupo municipal do BN relativa ao día 17 de maio.  
  

Continúa a súa intervención o Sr. Alcalde e manifesta que a urxencia do asunto ven 
motivada pola proximidade da celebración de dito día. 
  

De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia da moción, 
sendo aprobada por unanimidade.. 
 
 Á vista do resultado da votación declárase aprobada a urxencia da moción. 
 

A continuación  o Sr. Alcalde-Presidente procede a dar lectura á moción que, transcrita 
di: 
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“MOCIÓN SOBRE O 17 DE MAIO, EN DEFENSA DO IDIOMA GALEGO 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Resulta evidente que o proceso de normalización de usos do galego foi lento e, até 
hoxe, insuficiente para garantir o dereito a vivir na nosa lingua. O respecto á legalidade 
vixente (Estatuto e Lei de Normalización Lingüística) e a implementación de cambios 
legais na dirección da igualdade e da convivencia semellan non ir na dirección 
daqueles que aínda poñen proa ao dereito fundamental para que o galego goce no 
seu territorio do mesmo status legal que o castelán no seu. 
  
Asistimos nos últimos tempos a unha situación esperpéntica, por canto existen 
sectores-políticos e mediaticos- que pretenden trasladar á opinión pública a idea de 
que o idioma castelán corre perigo en Galiza por mor da suposta discriminación a que 
se ven sometidas as persoas que falan nesta lingua. 
  
Mentres tanto, a realidade é claramente á inversa: non só non gozamos dunha 
realidade que permita a existencia e normalidade dos usos no noso idioma no día a 
día, senón que ademais resulta evidente un proceso de confusionismo que pretende 
que as persoas galegofalantes non teñan dereitos lingüísticos, e que os únicos 
deberes para as administracións públicas queden referenciados ao uso do castelán. 
Na práctica, estamos na negación da igualdade e convivencia entre as dúas linguas. 
  
De feito, un contundente informe do Consello de Europa elaborado a finais do pasado 
ano, advertía que no noso País non se están a dar garantías para o uso normal do 
galego en sectores tan importantes como a educación, a xustiza, os servizos públicos 
ou os medios de comunicación; incumpríndose de feito os tratados internacionais 
sobre dereitos lingüísticos. Na mesma liña, un recente informe da Real Academia 
Galega sinala que en doce anos reduciuse á metade a cantidade de persoas que falan 
habitualmente en galego. 
  
Acreditamos que compete ao pobo galego, a través das súas institucións 
representativas, definir a política lingüística acorde co criterio de cooficialidade e de 
lingua propia que mesmo o actual Estatuto recoñece para o noso idioma; esixindo das 
institucións de autogoberno a defensa da igualdade plena de dereitos para o galego e 
a aplicación de medidas a favor da normalización dos seus usos. 
  
Non obstante, estamos a escoitar declaracións de persoas con cargos de alta 
responsabilidade no novo Goberno Galego que supoñen un ataque contra do galego e 
mesmo poden supoñer un perigo de confrontación e de fractura social; á marxe de ir 
contra de acordos unánimes do Parlamento Galego, nomeadamente contra o recollido 
no artigo 5 do Estatuto de Autonomía, que sinala o galego como lingua propia de 
Galiza e a obriga dos poderes de potenciala nos diferentes ámbitos de uso. 
  
Por isto, é polo que solicitamos do Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
  

ACORDO 
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1. Manifestar a vontade da Corporación Municipal na defensa da nosa lingua 
e, especificamente, nos acordos unánimes adoptados polo Parlamento 
Galego para instrumentar as medidas de normalización do galego nos 
diversos ámbitos sociais.  

2. Apoiar o ‘Manifesto pola convivencia lingüística e a igualdade de dereitos 
para o galego’.  

3. Secundar as campañas e iniciativas que se promovan en defensa do 
idioma galego e, concretamente, a  convocada para o vindeiro 17 de maio 
en Santiago de Compostela.  

  
                                                                                                Fene, 7 de maio de 2009.” 
  
Seguidamente pide o uso da palabra  o Sr. Polo Gundín quen, unha ez concedido , 
manifesta  que o fundamento desta moción é que dende o BNG non queren caer no 
erro de empregar a lingua e a cultura como obxecto de confrontación, senón de 
inclusión social; que  quere lembrar que no ano 1970 na Universidade de Santiago o 
galego tiña a consideración de dialecto; que neste período amplo de democracia ve 
que o galego perde galegofalantes e que é moi importante que as Administracións 
Públicas galegas o defendan. 
  
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
manifesta que o seu grupo vaise abster na votación por varias razóns, entre elas por 
que descoñecen cal é manifesto pola convivencia lingüística e igualdade de dereitos 
para o galego; que a Lei de normalización lingüística foi aprobada por tódolos grupos 
da cámara; que nos últimos catro anos o bipartito  fixo un Decreto que o único que 
crea é a confrontación; que a lingua galega convive perfectamente co castelán, como 
o fixo sempre e o seguirá a facer por moitos anos. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez 
concedido manifesta que o seu grupo vai apoiar a moción, ao igual que apoian 
calquera iniciativa en favor da lingua galega. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que o Decreto do que fala o Sr. Galego Feal, o único que di é que a partires 
de sexto de primaria o cincuenta por cento das disciplinas se impartirán en galego e o 
outro cincuenta en castelán, e que nin sequera se cumpre esa porcentaxe. 
  
Rematado o debate,  polo Sr. Alcalde-Presidente sométese á votación ordinaria a 
moción presentada polo grupo municipal do BNG de data de 7 de maio de 2009, 
obténdose o seguinte resultado: 
  
Votos a favor: trece (13), (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García 
Balado, Rodríguez Carballeira, López Rodríguez, Lourido González, Rey Sampayo, 
Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartín, Vigo López, Sánchez 
Martínez). 
Votos en contra: Ningún (0). 
Abstencións: catro (4), ( dos/as Sres/as Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, 
Fornos Corral). 
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Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción do grupo municipal do 
BNG de data 7 de maio de 2009 anteriormente transcrita. 
  
6.2.- Seguidamente, intervén o  Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai outra 
moción presentada do grupo municipal do BNG de data 7 de maio de 2009, relativa ao 
apoio á Plataforma Cidadá Rumbo 21 . 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
manifesta que  a urxencia da moción ven determinada por que a finais de abril  o 
responsable da Plataforma Cidadá Rumbo 21 lle deu conta da iniciativa lexislativa que 
estaba a realizar; que entrou na nova mesa do Parlamento e que a Xunta electoral está 
reclamando ás persoas fedatarias a recollida de sinaturas para esta iniciativa. 
  
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia da moción , 
sendo aprobada por unanimidade. 
  

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido 
procede  a dar lectura á moción, que transcrita di: 
  
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
A plataforma cidadá Rumbo 21 está a impulsar unha I.L.P.  a prol do fomento do sector 
naval en Galiza. Esta cuestión xenérica cobra especial importancia nun Concello como 
o de Fene que conta cun dos meirandes estaleiros de Europa, e cunha superficie 
industrial pública máis infrautilizada do Estado. 
  
É pois o momento de apoiar unanimemente esta iniciativa que entre outros ten por 
obxecto a reactivación da antiga Astano para a construcción naval sen máis límites que 
os da súa capacidade productiva. 
  
Os impulsores da Plataforma Rumbo 21 déronnos conta a todos os grupos políticos da 
corporación da súa I.L.P.  a prol do fomento do sector naval en Galiza.  
  
O Concello de Fene coa súa Corporación municipal ao frente debemos ser os primeiros 
no apoio popular a esta I.L.P. tanto polo valor cuantitativo como polo valor simbólico de 
que o pobo de Fene non renuncia á revitalización dun dos seus motores económicos, 
sociais, de creación de emprego e de diversificación industrial. 
  
Por este motivo o grupo municipal do BNG propón a adopción dos seguintes 
ACORDOS: 
  
1.- Apoiar activamente a I.L.P. sobre o fomento do sector naval en Galiza que se 
adxunta. 
  
2.- Difundir por todos os medios posibles: bandos,web e radio municipais, boletín 
xove a I.L.P. Así como a recollida de sinaturas no termo municipal. 
  
3.- Facilitar a Rumbo 21 a recollida de sinaturas nos edificios municipais. 
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4.- Darlle conta destes acordos á Mesa do Parlamento Galego, á Plataforma 
Rumbo 21 e a todo o movemento asociativo de Fene. 
  
                                                                                                  Fene, 7 de maio de 2009.” 
  
Continúa o Sr. Polo Gundín a súa intervención e di que cree convinte apoiar esta 
moción para reactivar e impulsar o sector naval galego; que dende o punto de vista de 
Fene é unha moción histórica, e axuda a que Astano volva a ser competitiva e volva a 
construír barcos: di que a moción  trata de impulsa-lo sector naval galego, 
fundamentalmente Astano; que teñen que ser a referencia de Galicia nesta iniciativa, 
porque o sector naval é moi importante na ría de Ferrol, de Vigo, e en xeral para toda 
Galicia. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
manifesta que o seu grupo  vai votar a favor da moción porque  están de acordo no 
fondo, aínda que non nas formas; di que tódolos voceiros tiveron unha reunión na 
Alcaldía e que o seu grupo cree que o máis axeitado sería que a Alcaldía trouxese esta 
moción ao Pleno para que ninguén capitalizase esta iniciativa popular.  
  
Deseguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e di que na reunión cos voceiros dos 
grupos él dixo que levaría a moción á Comisión Informativa, e que a partires diso 
faríase unha proposta conxunta; que non foi á comisión informativa, xa  que estaba 
previsto que fose á vindeira e  que agora a trae ao Pleno o BNG . 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido 
manifesta que ao seu grupo tamén o poideron chamar para facer unha proposta 
conxunta. 
  
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que tamén poideron 
chamar ao grupo do PSdeG-PSOE.. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido 
manifesta que ninguén pode dicir que non a que Astano volva á construcción naval; di 
que se deron moitos miles de millóns á banca e a outros sectores como o 
automobilístico e pregunta por qué non se lle deu ao sector naval; que 
indubidablemente está de acordo con que Astano volva a construír, aínda que non a 
calquera prezo; que a súa posición é a abstención, como xa lle indicou ao grupo que 
presenta a iniciativa; que dende Esquerda Unida manteñen que a empresa pública debe 
existir.  
  
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez concedido 
manifesta que,  estando  de acordo  co fondo da  moción, xa que é moi importante  que 
Astano recupere a construcción naval , o seu grupo vaise  abster na votación por dous 
motivos: en primeiro lugar porque o grupo socialista sempre estivo de acordo co comité 
de empresa, que neste caso non se posicionou, e en segundo lugar porque no texto 
non se di se a xestión vai ser pública ou privada, e consideran que debe ser pública. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Vigo López quen, unha vez concedido di que 
forma parte da promotora e que a iniciativa lexislativa parlamentaria nunca se 
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posicionou  nin se posicionará verbo da xestión do astaleiro; que o que se pretende é o 
levantamento do veto de Astano para que poida acceder á construcción civil; que a CIG 
deu o seu  apoio a esta iniciativa e que para a súa sorpresa o Alcalde de As Pontes 
outorgou o seu apoio e dixo  que o PSdeG-PSOE apoiaría esta iniciativa en tódolos 
Concellos de Galicia; que  non entende por qué en Fene se absteñen; que  tiveron 
conversas co secretario de comisións obreiras onde lle aclararon que non se buscaba a 
privatización e que é moi probable que nun breve prazo Comisións Obreiras se 
posicione a favor da iniciativa lexislativa; que dentro dunhas semanas vanse  recoller 
sinaturas, e así ademais do apoio das forzas políticas se contará tamén co apoio da 
xente. 
  
A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta o seu desexo de aclara-la 
postura do PSdeG-PSOE neste Pleno; di que o Partido Socialista vaise abster por unha 
serie de razóns que históricamente foron mantidas polo PSOE de Fene; que se trata do 
posicionamento do Comité de Empresa e dos representantes de Astano; que o grupo 
socialista contactou co Comité de Empresa, e este lle comunicou que non tiñan 
adoptado ningunha postura ao respecto. 
Continúa o Sr. Alcalde dicindo que verbo do veto, probablemente son certas as contías 
que se indicaban, pero que o astaleiro de Fene formaba parte de Izar, e as axudas son 
as que o goberno de España lle da a Izar; que non é certo que Fene sexa o único 
astaleiro de España con veto, pois son todos os de Navantia; que dende Fene e Ferrol 
no ano 2004 se renegociou que os astaleiros de Fene e Puerto Real quedasen no 
sector público e a condición da Unión Europea foi que non se adicara máis dun 
vintecinco por cento á construcción civil; que a postura do PSOE  é perfectamente 
lexítima, respectable e que o único que fan é ser coherentes coa postura que sempre 
defenderon, que é ir da man dos traballadores. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, di 
que lle parece decimonónico amparar a postura na dos traballadores;  que con esta 
moción non se trata de ir en contra dos traballadores;  que o importante é que se 
levante o veto e que aos traballadores hai que darlles un posto de traballo. 
  
De seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido di 
que todos están de acordo no levantamento do veto; que o seu grupo  vaise abster na 
votación porque non se di nada en canto á xestión; que cando non se ven as cousas 
claras hai que ter cautela e precaución; que verbo das axudas concedidas, manifesta 
que é certo que non foron todas para Astano, pois este pertence a un grupo. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Vigo López quen, unha vez concedido di que 
cree que deixou claro na reunión os motivos da iniciativa lexislativa popular ; que esta é 
unha cuestión apolítica; que a día de hoxe as persoas que forman parte da Plataforma 
teñen diferente ideoloxía e o único que perseguen, o seu obxectivo común ,é o 
levantamento do veto de Astano, e procede a dar lectura ao  texto articulado da 
Proposición de Lei. 
  
 
Continúa o Sr. Vigo López a súa intercención dicindo que lle gustaría responder ao Sr. 
Alcalde; di que as axudas que se entregaron a Izar foron nominativas; que o astaleiro 
de Fene foi o único que non recibiu unha axuda nominativa; que a única axuda que 
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queda pendente é para cando o astaleiro se disolva e se xere un novo grupo; que o 
único astaleiro do sector civil que era rendible era o de Fene; que o resto tiñan unha 
valoración negativa; que é preciso poñe-los medios para que en Fene podan facerse 
barcos. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr.Pico Sanmartín quen, unha vez concedido 
manifesta que na sala de Plenos hai dous traballadores de Navantia-Fene; di que hai 
xente que opina de Astano e non coñece o tema; que a mal chamada reconversión 
deixou a Astano con 350 traballadores; que deses quedan 319, e destes hai 20 de 
baixa temporal; que hai 299 traballadores que están  en Astano por sentenza xudicial e 
que se non fora por isto, estarían todos en  Bazán. 
  
 A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido di  que reitera que o motivo da súa abstención é que non se di nada da 
xestión. 
  
De seguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e  dille ao Sr. Vigo López que o que 
respostou non ten nada que ver co que dixo; que non dixo que a iniciativa lexislativa 
popular fose a privatizar Astano, senón que non di o que vai facer; que non dixo que 
fose imposible cuantifica-las axudas que lle deron a Fene, senón que dixo que o 
astaleiro de Fene forma parte de Izar, e que  a Unión Europea sancionou a este grupo, 
e o asteleiro de Fene forma parte do mesmo; di que a situación do astaleiro non é a 
desexable nin a que a él lle gustaría que fora, pero que hai que ser realistas; que cando 
o Presidente do goberno fala de renegociar, eles evidentemente están de acordo co que 
di; que outra cousa é que hoxe, porque o BNG traia esta moción teñan que votala a 
favor; que o grupo do PSdeG-PSOE, se ben está de acordo, quere coñecer a posión do 
comité de empresa antes de pronunciarse, o que non quere dicir que estean en contra 
da iniciativa lexislativa popular, senón que, como non coñecen a posición do comité, 
vanse abster; que quere que quede clara a súa postura e non se tersiverxen as súas 
palabras e que a abstención do seu grupo non se interprete como un freno á iniciativa. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra  o Sr. Vigo López quen, unha vez concedido 
manifesta que a iniciativa lexislativa popular. o único que persegue é o levantamento do 
veto de Astano e  que despois se falará da xestión. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Lourido González quen, unha vez concedido 
di que verbo da iniciativa  está ben que se pida o apoio de todo o mundo, pero que o 
tema ten que comezar polos sindicatos. 
  
Rematado o debate,  polo Sr. Alcalde-Presidente sométese á votación ordinaria a 
Moción presentada polo BNG de data de 7 de maio de 2009, obténdose o seguinte 
resultado: 
  
Votos a favor: nove (9), (dos/as Sres/as Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, 
Pico Sanmartín, Vigo López, Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, Fornos Corral). 
Votos en contra: Ningún (0). 
Abstencións: oito (8), ( dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rodriguez Carballeira, López Rodríguez, Lourido González, Rey Sampayo e Sánchez 
Martínez). 
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Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a moción do grupo municipal do 
BNG de data 7 de maio de 2009 anteriormente transcrita. 
  
  
7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, 
manifesta que no mes de xaneiro o Sr. Alcalde dixo que a maioría dos concelleiros 
tiñan un anteproxecto de orzamentos e lle estraña que aínda non estean elaborados, 
polo que pregunta quenes son os morosos na presentación das propostas; di que 
quere saber se a Policía Local fixo algunha indagación ao respecto da queima de 
contedores; que verbo da praza de correos, ao mellor o que procede é que se retire o 
cartel que di “paza privada”; pregunta por qué se lles minte en relación ás licenzas de 
urbanismo, xa que o outro día quedou pendente na Comisión Informativa unha licenza 
de primeira ocupación e polo Concelleiro delegado dos servizos se lles dixo en dita 
reunión que estaba pendente dun informe técnico e eles falaron co técnico e este lles 
dixo que él non tiña pendente informe en relación con ese expediente; di que no tema 
da mediana de As Pías se está  a gastar moitos cartos e  que ás veces se pon en 
perigo a integridade física dos traballadores,polo que se debería tomar algún tipo de 
solución seria; que quere saber cál foi o gasto do ano anterior no mantemento da 
mediana e o que se leva gastado neste ano; que na zona da Igrexa de Perlío, dende o 
temporal hai un poste que está caendo e pide que ao Sr. Alcalde que  lle esixa a 
Fenosa que o amañe;  que como xa remataron as contratacións do fondo estatal de 
investimento local pregunta cántos traballadores se van  contratar; que nos contedores 
do lixo se están a depositar ordenadores e outros residuos; que  quere saber se xa se 
puxo data para ir ao notario polo do tema do punto limpo; pregunta  , verbo do acto  
acto reivindicativo que se realizou na galescola,  se o grupo que actuou na Praza do 
Concello foi pagado por éste;  di que o parque da Riveira de Barallobre  ao seu criterio 
aínda se atopa bastante mal, e que quere saber si se vai facer algo ao respecto; pide 
que se tape o socabón do Río Cádavo pois supón un risco que ademais pode xerar 
responsabilidades para o Concello. 
  
(Sendo as dezanove horas e cincuenta e catro minutos ausentase da sesión a Sra. 
Concelleira Dona  Rocío Aurora Bértoa Puente).  
  
Continúa o Sr. Galego Feal preguntando cómo segue o tema do muro de As Charcas; 
pregunta  si se vai facer algunha xestión verbo da aréa da praia de Barallobre; pide 
que se quiten as herbas do tellado do pavillón de Barallobre; di que quere saber se o 
Concello vai celebra-lo curso de conducción de ciclomotores, e pregunta por unha  
subvención de sete mil euros para o Xulgado de Paz. 
 Continúa e di que solicita que se coloque un espello na rúa Cañotas, en Perlío, que se 
atenda ó lavadoiro de Perlío, que se faga algunha actuación  detrás do Eroski, porque 
aquello está en moi mal estado. Pide que se atenda á solicitude dos veciños e se pinte 
un paso de peóns na rúa da Fraga,  que non se atrase o pintado da Nacional, e que se 
pinte un paso de minusválidos na Avda. Naturais. 
  
Deseguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que en canto ó presuposto do 
ano 2009, a maioría dos Concelleiros xa teñen presentadas as súas propostas; que 
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ademais é certo que o  Concello tivo dificultades administrativas motivadas dunha 
parte pola baixa da titular da Intervención do Concello, e doutra polo volumen de 
traballo extraordinario ,moi grande  que tanto para intervención como para secretaría 
supuxo a tramitación dos expedientes relativos ao fondo estatal de investimento local, 
o que supuxo que  prácticamente todos os recursos humans do Concello estivesen 
destinados a tramitación dos citados expedientes; di  que verbo  da praza privada, 
toda a documentación que hai no Concello atópase a disposición dos grupos políticos 
que a poden revisar ; que verbo do poste de Fenosa da Igrexa de Perlío, a Alcaldía 
xunto coa Concellería de Seguridade  teñen posta unha reclamación a Fenosa para 
que arranxe o tema; que verbo do punto limpo o expediente está completo e están á 
espera de escritura-los terrreos, porque tanto o Concello de Fene como o de Cabanas 
xa pagaron; di que en relación á praia de Barallobre a Demarcación de Costas 
respostou que por agora coa area que teñen poderían dotar de area a Río Sandeu é 
Almeiras. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Pico Sanmartín quen, unha vez concedido, 
manifesta  que , verbo da queima de contedores, prefire non dicir nada porque é un 
tema que se está a investigar. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez 
concedido, manifesta que na Comisión de Desenvolvemento de trinta de marzo 
quedaron tres licenzas enriba da mesa; que a primeira, a do Sr. Pérez, quedou enriba 
de mesa porque a urbanización non está feita; que había unha memoria e  a remitiron 
a Augas de Galicia para, en base a uns criterios, facer un anteproxecto; que e as 
outras duas licenzas quedaron pendentes para que o técnico rectificase unha serie de 
cousas; que por iso di que non se contou ningunha mentira. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido di 
que eles foron a falar co técnico municipal, o Sr. Ameneiro Seijo, e que este lles dixo o 
que hoxe está a dicir o Sr. Rodríguez Carballeira, pero que o que di hoxe o Sr. 
Rodríguez Carballeira non foi o que dixo na sesión Comisión Informativa.  
  
Deseguido pide o uso da palabra a Sra. García Balado quen, unha vez concedido di 
que cando se vai traballar na mediana, se adoptan tódalas medidas e precaucións 
necesarias e  que en canto ao que se gastou,  pasará a información por escrito. 
  
A continuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez 
concedido manifesta que o muro de As Charcas é un proxecto que está a ser 
elaborado; di que en relación co Río Cádavo, veu o Delegado de Medio Ambiente e 
lles comentou a posibilidade de deixalo aberto; que se consultou a asistencia a 
municipios para poder executar esa parte da APE; di que verbo dos traballadores a 
empregar nas obras do fondo estatal de investimento local, na última Comisión 
Informativa de Desenvolvemento territorial deuse conta, obra a obra, do  número de 
traballadores. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen,  unha vez concedido 
pregunta se están totalizadas. O Sr. López Rodriguez e di que non, xa que  están 
pendientes dos procedementos negociados con publicidade. 
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A continuación pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido quen, unha vez concedido, 
di que quere lembrar que a Galescola é do Concello e que, polo tanto, o pago da 
actuación reivindicatoria a fixo o Concello. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra a Sra. Roca Requeijo quen, unha vez concedido, 
manifesta que en canto  o depósito de ordenadores e outros residuos, é un tema 
incontrolable; que están pensando en facer unha campaña para recorda-los días de 
recollida e o teléfono; que en canto ó espello da rúa Cañotas xa se amañóu ao día 
seguinte de comentarse no Pleno. 
 
( Auséntase da sesión a Sra. Concelleira Dona Mª del Pilar Fornos Corral) 
  
De seguido pide o uso da palabra a Sra. Silvar Canosa quen, unha vez concedido 
manifesta que ó pavillón polideportivo de O Ramo está pechado porque o chan non é 
apto para a práctica deportiva; que en canto á maleza que hai ao redor, é unha 
cuestión da Concellería de Servizos; que o curso  teórico da licenza de ciclomotor está 
suspendido por falta de inscripcións. 
  
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Roca Requeijo quen, unha vez concedido 
di que  non tiña noticia de que no tellado do pavillón houbese herba, pero que tomará 
nota. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez 
concedido solicita que se reuna o Consello da Radio; di que anteriormente se 
entregaba o estado de execución trimestralmente e que fai tres meses que non se 
presenta ningún, e opina que iso é pasarse;  di que suxire que se vaian facendo as 
xestións  en canto  á limpeza das praias para que cando se chegue a principios de 
xuño se poidan disfrutas delas; pregunta en qué estado se atopan os presupostos 
participativos; di que quere saber si se vai levar a todo o equipo de Servizos Sociais ao 
local que Navantia cedeu ó Concello, e a qué se van destinar as dependencias 
actuais; di que os Servizos de Aquagest toman as lecturas sen pasar polos contadores 
e pide que se tomen medidas para solucionar estas anomalías; pregunta onde se vai 
colocar o mobiliario do parque verde. 
  
A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que en canto á cesión 
dos locais está a espera de que Navantia remate cos papeis, e que, en canto o seu 
destino,   unha vez que os vexan estudarán o que fará alí. 
  
De seguido pide o uso da palabra a Sr. García Balado quen, unha vez concedido 
manifesta que a limpeza de praias  comezará o dia un de xuño e rematará o trinta e un 
de agosto, e que xa está todo preparado para comeza-los traballos. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. López Rodriguez quen,unha vez concedido, 
di que verbo dos presupostos participativos está mirando coa Concelleira Sra. Rey 
Sampayo o asunto para ver qué financiamento lle dan ás obras; di que os bancos da 
Praza Verde foron traídos á Praza do Concello, e que as xardiñeiras estarán na nave 
ata que se reubiquen. 
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A continuación pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez 
concedido di que solicita a tódalas persoas que teñan dúbidas verbo  dos cobros da 
empresa concesionaria do servizo de auga que as presenten no Concello para adoptar 
medidas. 
  
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás vinte 
horas e  trinta minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a presente 
acta, do que eu, secretaria xeral, dou fe. 

  
           Vº e prace,                           A secretaria xeral, 
     O Alcalde-presidente 
  
  
  
  
Asdo. Iván Puentes Rivera.                                         Asdo.: Pilar María Pastor Novo. 

  
  
  
 
 


