
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 5 DE
MAIO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:03
horas do día 5 de maio de 2011,  baixo a Presidencia do sr.  alcalde-presidente don Iván
Puentes  Rivera,  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:

Don José Antonio López Rodríguez, don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, dona María del
Carmen Silvar Canosa, dona Amalia García Balado, don Juan Manuel Lourido González, dona
Rocío Rey Sampayo, dona Rita María Couto Seijido, dona Inés Roca Requeijo, don Manuel
Vicente  Pico  Sanmartín,  don  Edgar  Antonio  Vigo  López,  don  Manuel  Polo  Gundín,  don
Gumersindo Pedro Galego Feal, dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Juan José Franco
Casal, dona María del Pilar Fornos Corral e don Manuel Sánchez Martínez.

Secretario:

Don Jesús Tallón García.

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira.

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

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria celebrada en data 29 de marzo
de 2011

De  conformidade  co  preceptuado  no  artigo  91  do  Real  decreto  2568/1986,  de  28  de
novembro, o sr. alcalde-presidente pregunta se existe algunha obxección ou observación á
acta da sesión extraordinaria celebrada en data 29 de marzo de 2011, previamente remitida
coa convocatoria.

A  continuación  o  Pleno,  en  votación  ordinaria  e  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes acorda:

A aprobación da acta do Pleno da Corporación da sesión extraordinaria celebrada en
data 29 de marzo de 2011.
 

2. Aprobación,  se  procede,  dos  modelos  de  declaracións  do  Rexistro  de  intereses,
(Rexistro de actividades e de bens patrimoniais)

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Organización e Seguridade de
data 29 de abril de 2011, que copiado literalmente di:
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“1º Aprobar os modelos que se adxunta como anexo de declaracións sobre causas de posible
incompatibilidade  e  sobre  calquera  actividade  que  lles  proporcione  ou  poida  proporcionar
ingresos económicos e dos bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo,
con información das sociedades por elas participadas e das liquidacións dos impostos sobre a
Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades, tal e como esixe o artigo 75.7 da Lei 7/1985
do 2 de abril, para a súa inscripción nos Rexistros de intereses, que terán carácter público (A
declaración sobre  causas de posible  incompatibilidade e actividades que proporcionen ou
poidan  proporcionar  ingresos  económicos,  inscribirase,  no  Rexistro  de  Actividades  e  a
declaración sobre bens e dereitos patrimoniais inscribirase no Rexistro de Bens Patrimoniais).

2º Publicar no taboleiro de anuncios do Concello este acordo así como anuncio no que se
indique a data da presentación das declaracións así como do carácter público das mesmas
segundo a lexislación vixente.

Anexo

REXISTRO DE INTERESES: REXISTRO DE ACTIVIDADES 

CAUSAS  DE  POSIBLE  INCOMPATIBILIDADE  E  RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  QUE
PROPORCIONE OU POIDA PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS

CORPORACIÓN: ANO 20__/20__
DATA DE ANOTACIÓN:
NÚMERO DE REXISTRO:

DATOS DO DECLARANTE
Primeiro apelido
Segundo apelido
D.N.I.
DOMICILIO: RÚA Nº
LOCALIDADE: C.P.

TIPO DE DECLARACIÓN
(Sinale cun X o recadro que proceda)

� Inicial  (Antes da toma de posesión)                                     � Anual

� Modificación (Variación das circunstancias de feito)                  � Final (declaracion por cese
do cargo)

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, o/a que subscribe, cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a
presente declaración de causas de posible incompatibilidade e relación de actividades que
proporcione  ou  poida  proporcionar  ingresos  económicos  que  consta  de  ____  páxinas  e
manifesta, baixo a súa responsabilidade, que os datos son rigorosamente certos:

 
1 Causas de posible incompatibilidade
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� Nada que declarar neste epígrafe 1.

Se  o  espazo  reservado  para  indicar  os  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

2  Relación de actividades e ocupacións profesionais, mercantís ou industriais, traballos por
conta  allea  e  outras  fontes  de  ingresos  privados,  con  especificación  do  seu  ámbito  e
carácter dos empregos ou cargos que se ostentes en entidades privdas, así como o nome ou
razón social das mesmas

� Nada que declarar neste epígrafe 2.

Se  o  espacio  reservado  para  indicar  o  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

3  Outros  intereses  ou  actividades  privadas  que,  aínda  non  sendo  susceptibles  de
proporcionar  ingresos,  afecten  ou   estean  en  relación  co  ámbito  de  competencias  da
Corporación

� Nada que declarar neste epígrafe 3.

Se  o  espacio  reservado  para  indicar  o  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

Fene ___________de ____________ de 20__

Ante mín
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O  declarante       O/A secretario/a

Asdo:________      Asdo:____________

REXISTRO DE INTERESES: REXISTRO DE BENS PATRIMONIAIS

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS E PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES

CORPORACIÓN: ANO 20__/20__
DATA DE ANOTACIÓN:
NÚMERO DE REXISTRO:

DATOS DO DECLARANTE
Primeiro apelido
Segundo apelido
D.N.I.
DOMICILIO: RÚA Nº
LOCALIDADE: C.P.

TIPO DE DECLARACIÓN
(Sinale cun X o recadro que proceda)

� Inicial  (Antes da toma de posesión)                                     � Anual

� Modificación (Variación das circunstancias de feito)                  � Final (Declaración por cese
do cargo)

En cumprimento  do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, o/a que subscribe, cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a
presente declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades que consta de ____
páxinas e manifesta, baixo a súa responsabilidade que os datos son rigorosamente certos:

 
1 PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clas
e
(1)

Tip
o
(2)

Inscrición
rexistral 

Descrició
n

Emprazamen
to

Valor
Catastral

% de
parti
cipac
ión

Data  de
adquisició
n

Observació
ns
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a) Clase de ben: R: Rústico; U: Urbano.
b) Tipo  de  dereito:  P:  pleno  dominio;  N:  nuda  propiedade;  M:  multipropiedade,

propiedade a tempo parcial ou fórmulas similares con titularidade parcial do ben;
D: Dereito real de uso e goce; C: concesión administrativa.

� Nada que declarar neste epígrafe 1.

Se  o  espazo  reservado  para  indicar  os  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

2 Depósitos en conta corrente, de aforro e outros tipos de imposicións en conta

Clase Entidade de depósito

� Nada que declarar neste epígrafe 2.

Se  o  espazo  reservado  para  indicar  o  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

3 Outro patrimonio mobiliario

Clase Denominación e obxecto social Porcentaxe
de
participación

Data  de
adquisición
ou
subscrición

Sociedades
participadas

Accións  e
participacións  de
todo  tipos  en
sociedades  e
institucións  de
investimento
colectivo

Clase Denominación e obxecto social Porcentaxe  de
participación

Data de adquisición
ou subscrición.

Seguros de vida,
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plans  de
pensións,  rendas
temporais  e
vitalicias.

Clase Denominación e obxecto social Porcentaxe  de
participación

Data de adquisición
ou subscrición.

Débeda  pública,
obrigas e bonos

Clase Denominación e obxecto social Porcentaxe  de
participación

Data de adquisición
ou subscrición.

Outros  bens
patrimoniais
(dereitos
derivados  da
propiedade
intelectual  ou
industrial, obrigas
de  pagamento,
etc...)

� Nada que declarar neste epígrafe 3.

Se  o  espazo  reservado  para  indicar  o  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

4 Vehículos 

Clase Modelo Data de matriculación
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� Nada que declarar neste epígrafe 4.

Se  o  espazo  reservado  para  indicar  o  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

5 Semoventes

Especie Núm. de cabezas Descrición Observacións

� Nada que declarar neste epígrafe 5.

Se  o  espazo  reservado  para  indicar  os  bens  é  insuficiente,  indique  o  número  de  follas
adicionais que se xuntan............ � 

6  Liquidación do imposto sobre a renda das persoas físicas

� Achégase copia cotexada da liquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
correspondente ao exercicio  ___________ (especificar ano).
� Declara que no exercicio __________ non tiña obriga de contribuír.

7 Liquidación do imposto sobre o patrimonio

� Achégase copia cotexada da liquidación do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao
exercicio  ___________ (especificar ano).
� Declara que no exercicio _________non tiña obriga de contribuír.

8 Liquidación do imposto sobre sociedades

� Achégase copia cotexada da liquidación do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao
exercicio   ___________ (especificar ano).
� Declara que no exercicio _____________non tiña obriga de contribuír.

Fene ___________de ____________ de 20__

Ante mín
O declarante O/A secretario/a

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

1º Aprobar os modelos que se adxunta como anexo de declaracións sobre causas de
posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida
proporcionar  ingresos  económicos  e  dos  bens  patrimoniais  e  da  participación  en
sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas e das
liquidacións dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades, tal e
como  esixe  o  artigo  75.7  da  Lei  7/1985  do  2  de  abril,  para  a  súa  inscripción  nos
Rexistros  de  intereses,  que  terán  carácter  público  (A  declaración  sobre  causas  de
posible  incompatibilidade  e  actividades  que  proporcionen  ou  poidan  proporcionar
ingresos económicos, inscribirase, no Rexistro de Actividades e a declaración sobre
bens e dereitos patrimoniais inscribirase no Rexistro de Bens Patrimoniais).

2º Publicar no taboleiro de anuncios do Concello este acordo así como anuncio no que
se indique a data da presentación das declaracións así como do carácter público das
mesmas segundo a lexislación vixente.

Anexo

REXISTRO DE INTERESES: REXISTRO DE ACTIVIDADES 

CAUSAS  DE  POSIBLE  INCOMPATIBILIDADE  E  RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  QUE
PROPORCIONE OU POIDA PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS

CORPORACIÓN: ANO 20__/20__
DATA DE ANOTACIÓN:
NÚMERO DE REXISTRO:

DATOS DO DECLARANTE
Primeiro apelido
Segundo apelido
D.N.I.
DOMICILIO: RÚA Nº
LOCALIDADE: C.P.

TIPO DE DECLARACIÓN
(Sinale cun X o recadro que proceda)

� Inicial  (Antes da toma de posesión)                                     � Anual

� Modificación (Variación das circunstancias de feito)                  � Final (declaracion por
cese do cargo)

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases  de  réxime  local,  o/a  que  subscribe,  cuxos  datos  de  identidade  arriba  se
consignan, formula a presente declaración de causas de posible incompatibilidade e
relación de actividades que proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos
que consta de ____ páxinas e manifesta, baixo a súa responsabilidade, que os datos
son rigorosamente certos:
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1 Causas de posible incompatibilidade

� Nada que declarar neste epígrafe 1.

Se o espazo reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 

2   Relación  de  actividades  e  ocupacións  profesionais,  mercantís  ou  industriais,
traballos por     conta allea e outras fontes de ingresos privados, con especificación
do seu ámbito e    carácter dos empregos ou cargos que se ostentes en entidades
privdas, así como o nome ou razón social das mesmas

� Nada que declarar neste epígrafe 2.

Se o espacio reservado para indicar o bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 

3  Outros  intereses  ou  actividades  privadas  que,  aínda  non  sendo  susceptibles  de
proporcionar ingresos, afecten ou  estean en relación co ámbito de competencias da
Corporación

� Nada que declarar neste epígrafe 3.
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Se o espacio reservado para indicar o bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 

Fene ___________de ____________ de 20__

Ante mín

O  declarante       O/A secretario/a

Asdo:________      Asdo:____________

REXISTRO DE INTERESES: REXISTRO DE BENS PATRIMONIAIS

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS E PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES

CORPORACIÓN: ANO 20__/20__
DATA DE ANOTACIÓN:
NÚMERO DE REXISTRO:

DATOS DO DECLARANTE
Primeiro apelido
Segundo apelido
D.N.I.
DOMICILIO: RÚA Nº
LOCALIDADE: C.P.

TIPO DE DECLARACIÓN
(Sinale cun X o recadro que proceda)

� Inicial  (Antes da toma de posesión)                                     � Anual

� Modificación (Variación das circunstancias de feito)                  � Final (Declaración
por cese do cargo)

En cumprimento  do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, o/a que subscribe, cuxos datos de identidade arriba se consignan,
formula a presente declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades
que consta de ____ páxinas e manifesta, baixo a súa responsabilidade que os datos son
rigorosamente certos:

 
1 PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clas
e
(1)

Tip
o
(2)

Inscrició
n
rexistral 

Descrició
n

Emprazame
nto

Valor
Catastral

% de
parti
cipa
ción

Data  de
adquisici
ón

Observaci
óns
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c) Clase de ben: R: Rústico; U: Urbano.
d) Tipo de dereito: P: pleno dominio; N: nuda propiedade; M: multipropiedade,

propiedade a tempo parcial ou fórmulas similares con titularidade parcial
do ben; D: Dereito real de uso e goce; C: concesión administrativa.

� Nada que declarar neste epígrafe 1.

Se o espazo reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 

2 Depósitos en conta corrente, de aforro e outros tipos de imposicións en conta

Clase Entidade de depósito

� Nada que declarar neste epígrafe 2.

Se o espazo reservado para indicar o bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 

3 Outro patrimonio mobiliario

Clase Denominación  e  obxecto
social

Porcentaxe
de
participació
n

Data  de
adquisición
ou
subscrición

Sociedades
participadas

Accións  e

participacións

de todo tipos en
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sociedades  e

institucións  de

investimento

colectivo

Clase Denominación  e  obxecto
social

Porcentaxe  de
participación

Data  de
adquisición  ou
subscrición.

Seguros  de
vida,  plans  de
pensións,
rendas
temporais  e
vitalicias.

Clase Denominación  e  obxecto
social

Porcentaxe  de
participación

Data  de
adquisición  ou
subscrición.

Débeda pública,
obrigas e bonos

Clase Denominación  e  obxecto
social

Porcentaxe  de
participación

Data  de
adquisición  ou
subscrición.

Outros  bens
patrimoniais
(dereitos
derivados  da
propiedade
intelectual  ou
industrial,
obrigas  de
pagamento,
etc...)

� Nada que declarar neste epígrafe 3.

Se o espazo reservado para indicar o bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 
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4 Vehículos 

Clase Modelo Data de matriculación

� Nada que declarar neste epígrafe 4.

Se o espazo reservado para indicar o bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 

5 Semoventes

Especie Núm. de cabezas Descrición Observacións

� Nada que declarar neste epígrafe 5.

Se o espazo reservado para indicar os bens é insuficiente, indique o número de follas
adicionais que se xuntan............ � 

6  Liquidación do imposto sobre a renda das persoas físicas

� Achégase copia  cotexada da liquidación do Imposto sobre  a Renda das Persoas
Físicas correspondente ao exercicio  ___________ (especificar ano).
� Declara que no exercicio __________ non tiña obriga de contribuír.

7 Liquidación do imposto sobre o patrimonio

�  Achégase  copia  cotexada  da  liquidación  do  Imposto  sobre  o  Patrimonio
correspondente ao exercicio  ___________ (especificar ano).
� Declara que no exercicio _________non tiña obriga de contribuír.
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8 Liquidación do imposto sobre sociedades

�  Achégase  copia  cotexada  da  liquidación  do  Imposto  sobre  o  Patrimonio
correspondente ao exercicio   ___________ (especificar ano).
� Declara que no exercicio _____________non tiña obriga de contribuír.

Fene ___________de ____________ de 20__

Ante mín
O declarante O/A secretario/a

Asdo:____________ Asdo:____________

3. Aprobación,  se  procede,  do  expediente  de  modificación  de  créditos,  créditos
extraordinario CE 2/2011

Logo de ver o informe de Intervención de data 18 de abril de 2011 que copiado literalmente di:

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

ASUNTO: EXPEDIENTE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Nº 02/2011.

Emítese   o  presente  informe  en  cumprimento  do  exixido  polos  artígos  177.2  del  Texto
Refundido de la Ley RHL y 37.3 del RD 500/1990.

Normativa aplicable.

- Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990 que aprueba el Reglamento Presupuestario.
- Bases de execución do Orzamento municipal para o exercicio 2010, prorrogado.

Consideracións.

     1. A pretensión da Alcaldía de tramitar expediente de créditos extrordinarios considérase
procedente, toda vez que a causa invocada é congruente co previsto no artigo 177.1 de la Ley
de Haciendas Locales y artículo 35 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril. 
   2. O Alcalde é órgano competente para ordena-la incoación do expediente, por así telo
previsto o artigo 177.1 de la Ley de Haciendas Locales e artigo 37 del Real Decreto 500/90 de
20 de Abril.
   3. A documentación existente no expediente é a ordenada no artigo 37, puntos 1 y 2 do
referido Real Decreto.
   4. Acompañanse ó expediente os certificados e informes de Intervención acreditativos da
inexistencia de crédito, co que se cumple co preceptuado no articulo 37.2 letra b.
    5.  Na Memoria  de Alcaldía   motivase  o carácter  especifico  e concreto  dos  gastos e
afírmase a imposibilidade de demora-los a exercicios futuros .
 6. Proponse que o crédito extraordinario se financie co remanente líquido de tesourería para
gastos xerais, de conformidade co previsto no artigo 36.1 A) do Real Decreto 500/90 de 20 de
Abril. 
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Procedemento 

  Para  aprobar  un  expediente  de  créditos  extraordinarios,  substanciaránse  os  trámites
seguintes: 

a.-Ordenación da  incoación do mesmo polo Sr. Alcalde.
b.-Unha  vez  formado  o  expediente,  coa  documentación  e  informes  precisos,  requírese
dictamen preceptivo e non vinculante da Comisión de Facenda (art  126.1 Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales).
c.-Aprobación inicial polo Pleno conforme ó previsto no artigo 177.2 do Texto Refundido da
Ley de Haciendas Locales e 37.3 do R.D.500/90 de 20 de Abril.
d.-Exposición publica por quince días hábiles, con anuncio no Taboleiro de Edictos e no  BOP
(Artigo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales e artigo 20 do Real Decreto
500/90 de 20 de Abril,  por remisión do artigo 177.2 da Lei e artigo 38.2 do Real Decreto
500/90 de 20 de Abril). Se houbera reclamacións, serán resoltas polo propio Pleno no prazo
dun  mes,  e  se  non  as  houbere,  publicado  o  anuncio  definitivo,   entenderase   aprobado
definitivamente.
e.-Remitirase copia da modificación á Conselleria de Xustiza, Interior e Administración Local e
á Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales (artigo 150.4 do RDL
2/2004, de 5 de marzo e artigo 20.4 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril).

Conclusions.

    Infórmase FAVORABLEMENTE o expediente de créditos extraordinarios nº 02/2011. Non
obstante, a Corporación, con superior criterio, resolverá o que estime procedente.

Fene, a 18 de abril do 2011.
A INTERVENTORA.
Asdo: Marta Roca Naveira”

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica
de data 2 de maio de 2011, que copiado literalmente di:

“1º.-  Levantar o reparo nº 29/2010 de 30/12/2010 formulado pola Intervención en base ás
consideracións  realizadas na exposición de motivos.

2º.-  Dictaminar  favorablemente  o  expediente  nº  02/2011  de  Créditos  extraordinarios
financiados  con  baixas  por  anulación  de  créditos  por  un  importe  global  de  20.336,79  €,
conforme ó seguinte detalle:

Aplicacións orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:

APLICACION ORZAM. CONCEPTO IMPORTE
453/E1/60000 Estradas. Investimentos en terreos 18.636,79 €

453/35200 Estradas. Xuros de demora 1.150,00 €

231/62400 Acción social. Investimento en vehículos 270,00 €

453/62400 Carreteras. Investimento en vehículos 280,00 €

-Financiación: baixas por anulación de créditos por importe de 20.336,79 euros  procedentes
das seguintes partidas:
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APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACION
ANTERIOR

DISMINUCION CREDITO
DEFINITIVOCODIGO DENOMINACION

453/60900 Carreteras.  Investimentos
PCP/2007

293.908,78 € 18.636,79 € 275.271,99 €

151/20400 Urbanismo.  Alugueres  elem
transporte

17.850,00 € 1.700,00 € 16.150,00 €

3º.- Financia-lo expediente nº 2/2011 de crédito extraordinario mediante baixas por anulación
de créditos da aplicación orzamentaria 453/60900 por importe de 18636,79 € e da  aplicación
orzamentaria 151/20400 por importe de 1700 €.

En todo caso, a aprobación deste expediente quedará condicionada á adopción do acordo
polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade do crédito concertado co Banco de Crédito
Local no exercicio 2008 por importe de 399.000,00 €.

4º.-De  conformidade  co  establecido  no  artigo  177.2  do  Texto  Refundido  2/2004  da  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  relación  co  artigo  169  do  mesmo  texto  legal,
proceder  á  exposición  publica  do  acordo  por  quince  días  hábiles,  mediante  inserción  de
anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.

5º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado, no caso de que durante o referido
periodo de exposición pública non se presenten reclamacións.”

A continuación  pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido manifesta que tanto este punto coma o seguinte veñen
derivados da falla de orzamento do Concello, situación que o BNG non comparte aínda que
entenden que esta modificación de crédito é necesaria para poder asumir os gastos que ten
pendentes o Concello, polo que se van abster.

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  favorable  da
Comisión  Informativa  de  Facenda  e  Promoción  Económica  de  data  4  de  abril  de  2011,
obténdose o seguinte resultado:

Votos  a favor:  Doce (12),  (dos  sres/as  Puentes  Rivera,  López Rodríguez,  Silvar  Canosa,
García Balado, Lourido González, Rodríguez Carballeira, Rey Sampayo, Galego Feal, Bértoa
Puente, Fornos Corral e Franco Casal e Sánchez Martínez).

Votos en contra: Ningún. 

Abstencións: Cinco (5), (dos sres/as Polo Gundín, Couto Seijido,  Roca Requeijo, Vigo López
e Pico Sanmartín).

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1º.- Levantar o reparo nº 29/2010 de 30/12/2010 formulado pola Intervención en base ás
consideracións  realizadas na exposición de motivos.

2º.-  Aprobar  inicialmente  favorablemente  o  expediente  nº  02/2011  de  Créditos
extraordinarios  financiados con baixas por anulación de créditos por un importe global
de 20.336,79 €, conforme ó seguinte detalle:

Aplicacións orzamentarias que se crean mediante o crédito extraordinario:
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APLICACION ORZAM. CONCEPTO IMPORTE
453/E1/60000 Estradas. Investimentos en terreos 18.636,79 €
453/35200 Estradas. Xuros de demora 1.150,00 €
231/62400 Acción  social.  Investimento  en

vehículos
270,00 €

453/62400 Carreteras. Investimento en vehículos 280,00 €

-Financiación:  baixas  por  anulación  de  créditos  por  importe  de  20.336,79  euros
procedentes das seguintes partidas:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACION
ANTERIOR

DISMINUCION CREDITO
DEFINITIVOCODIGO DENOMINACION

453/60900 Carreteras.  Investimentos
PCP/2007

293.908,78 € 18.636,79 € 275.271,99 €

151/20400 Urbanismo.  Alugueres  elem
transporte

17.850,00 € 1.700,00 € 16.150,00 €

3º.-  Financia-lo  expediente  nº  2/2011  de  crédito  extraordinario  mediante  baixas  por
anulación de créditos da aplicación orzamentaria 453/60900 por importe de 18636,79 € e
da  aplicación orzamentaria 151/20400 por importe de 1700 €.

En todo caso,  a  aprobación deste  expediente  quedará  condicionada á  adopción do
acordo polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade do crédito concertado co
Banco de Crédito Local no exercicio 2008 por importe de 399.000,00 €.

4º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal,
proceder á exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción
de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.

5º.-O  expediente  entenderase  definitivamente  aprobado,  no  caso  de  que  durante  o
referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións.

4. Aprobación, se procede, do expediente de modificación de créditos, suplemento de
créditos SC 2/2011

Logo de ver o informe de Intervención de data 18 de abril de 2011 que copiado literalmente di:

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

ASUNTO: EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITOS Nº 2/2011.

Emítese o presente informe en cumprimiento do esixido polos artígos 177.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004  e 37.3 do RD 500/1990.

Normativa aplicable.

- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Real Decreto 500/1990 que aprueba el Reglamento Presupuestario.
- Bases de execución do Orzamento municipal para o exercicio 2010, prorrogado.
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Consideracións.

     1.  A  pretensión  da  Alcaldía  de  tramitar  expediente  de  suplemento  de  créditos
fundamentase  na causa prevista  en  el  articulo  177.1  do  RDL2/2004 e  artigo  35  do  Real
Decreto 500/90 de 20 de Abril. 
 Acreditase  o  carácter  especifico  e  concreto  dos  gastos  e   afírmase  a  imposibilidade  e
inconveniencia de demoralos a exercicios futuros. 

    2. O Sr. Alcalde é órgano competente para ordena-la incoación do expediente, por así telo
previsto o artigo 177.1 do RDL2/2004 e artigo 37 do Real Decreto 500/90 de 20 de Abril.

   3. A documentación existente no expediente é a ordenada no artigo 37, puntos 1 y 2 do
referido Real Decreto.

   4. Acompañanse ó expediente os certificados e informes de Intervención acreditativos da
insuficiencia  de  crédito  nas  bolsas  de  vinculación  xurídicas  ,  e  consecuentemente,  nas
partidas afectadas, co  que se cumpre co preceptuado no  artigo 37.2 letra b.

   5. Proponse que o suplemento de crédito se financie con cargo a baixas por anulacion de
créditos  por  importe  de  150924,45  euros,  o  cal  é  legalmente  posible  por  así  prevelo
expresamente o artigo 36.1 a)   do Real Decreto 500/90 de 20 de Abril.

  6. O artígo 37.1 do R.D. 500/1990 indica que os expedientes de suplemento ou crédito
extraordinario incoaranse por orden de Alcaldía, pero que  a súa tramitación ou incoación
efectiva corresponderá ás diferentes unidades administrativas que teñan ó seu cargo a xestión
dos  créditos  ou  sexan  responsables  dos  correspondentes  programas.  A  este  respecto,
manifestar que, como é habitual no Concello, dita incoación (Memoria xustificativa e demais
documentación) foi elaborada polos servicios de Intervención e subscrita polo Alcalde, ante a
escasa implicación na xestión orzamentaria e na tramitación de expedientes por parte dos
diferentes centros ou departamentos administrativos deste Concello.   

O Real Decreto citado e o  propio RDL2/2004, de 5 de marzo únicamente encomendan á
Alcaldía a orde de iniciación ou de incoación do expediente e á Intervención a emisión do
preceptivo informe e das certificaciones que procedan sobre a situación orzamentaria das
diferentes  partidas,  sin  encargar  nin  a  un  nin  a  outro  órgano a  incoación ou elaboración
material do expediente.

Procedemento 

   Para aprobar un expediente de suplemento de créditos,   substanciaranse os trámites
seguintes: 

a.-Ordeación da  incoación do mismo polo Sr. Alcalde.
b.-Unha  vez  formado  o  expediente,  coa  documentación  e  informes  precisos,   requirese
dictame  preceptivo  e  non  vinculante  da  Comisión  de  Facenda.-art  126.1  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Regimen Jurídico de las Entidades Locales.
c.-Aprobación inicial polo Pleno conforme ó previsto no artigo 177.2 do RDL2/2004 e 37.3 do
R.D.500/90 de 20 de Abril.
d.-Exposición publica por quince días hábiles, con anuncio no Taboleiro  de Edictos e mo BOP
(Articulo 169.1 do RDL2/2004 e artigo 20 do Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por remisión
do artigo 177.2 do RDL2/2004 e artigo 38.2 do Real  Decreto 500/90 de 20 de Abril).  Se
houbera reclamacións, serán resoltas polo propio Pleno no prazo de un mes y se non as
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houbera, publicado o anuncio definitivo, entenderase  aprobado definitivamente.
e.-Remitirase copia da modificación á Conselleria de Xusticia e Interior e á Dirección General
de Coordinación con las Haciendas Territoriales ( artigo 20.4 do Real Decreto 500/90 de 20 de
Abril).

Conclusións.

  Infórmase FAVORABLEMENTE o expediente de suplemento de créditos nº 2/2011. Non
obstante, a Corporación con superior criterio resolverá o que estime procedente.

Fene, a 18 de abril de 2011.
A INTERVENTORA
Asdo.: Marta Roca Naveira .”

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica
de data 2 de maio de 2011, que copiado literalmente di:

“1º.-  Aproba-lo expediente nº 2/2011 de Suplemento de Créditos por un importe global de
150924,45 €, conforme ó seguinte detalle:

-Aplicacións orzamentarias suplementadas:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACION
ANTERIOR

AUMENTO CREDITO
DEFINITIVOCODIGO DENOMINACION

441/45500 Promoc. E mantem. Transporte.
Transporte metropolitano

30100,00 32540,00 62640,00

320/12005 Admón xeral educación. Salarios 10861,85 14003,95 17294,77
320/12006 Admón xeral educación. Trienios 1664,91 2025,87 2537,73
320/12100 Admón xeral educación. CD 6405,21 4575,15 6405,21
320/12101 Admón xeral educación. CE 2932,44 17594,64 20527,08
320/13000 Admón  xeral  educación.  Lab.

fixo
3379,48 23479,84 26859,32

320/13002 Admón xeral  educación.  Outras
ret. Lab fixo

5413,52 48865,03 54278,55

320/13100 Admón  xeral  educación.  Lab
temporal

121641,82 7839,97 129481,79

-Financiación: baixas por anulación de créditos por importe de 150924,45 euros  procedentes
das seguintes partidas:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNAC
ION

ANTERIOR

MODIFICACIONS
ANTERIORES

DISMINUCION CREDITO
DEFINITIVO

CODIGO DENOMINACION
151/20400 Urbanismo.

Alugueres  elem.
Transporte

17850,00 1700,00 16150,00 0,00

920/22604 Admón  xeral.
Gastos xurídicos

91500,00 0,00 71500,00 20000,00

011/31096 Débeda  pública.
Xuros

20000,00 0,00 13000,00 7000,00

011/31011 Débeda  pública.
Xuros

15000,00 0,00 9000,00 6000,00

011/31004 Débeda  pública.
Xuros

12000,00 0,00 5324,45 6675,55
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231/20400 Acción  social,
Alugueres. 

3500,00 0,00 3500,00 0,00

151/22799 Ubanismos.  Öutros
contratos.  Revisión
puntual PXOUM

62000,00 0,00 8450,00 53550,00

162/20400 Recollida  de  lixo.
Alugueres

24000,00 0,00 24000,00 0,00

2º.-  Financia-lo  expediente  nº  2/2011  de  suplementos  de  créditos  mediante  o  baixas  por
anulación de créditos  por importe  total de 150924,45 euros.

3º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do RDL2/2004,en relación co artigo 169
do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do apartado 1 do presente acordo por
quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste
Concello.

4º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado, e unha vez publicado,  no caso de
que durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións.”

Rematado  o  debate,  a  Presidencia  somete  a  votación  ordinaria  o  ditame  favorable  da
Comisión  Informativa  de  Facenda  e  Promoción  Económica  de  data  4  de  abril  de  2011,
obténdose o seguinte resultado:

Votos  a favor:  Doce (12),  (dos  sres/as  Puentes  Rivera,  López Rodríguez,  Silvar  Canosa,
García Balado, Lourido González, Rodríguez Carballeira, Rey Sampayo, Galego Feal, Bértoa
Puente, Fornos Corral e Franco Casal e Sánchez Martínez).

Votos en contra: Ningún. 

Abstencións: Cinco (5), (dos sres/as Polo Gundín, Couto Seijido,  Roca Requeijo, Vigo López
e Pico Sanmartín).

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1º.- Aproba-lo expediente nº 2/2011 de Suplemento de Créditos por un importe global de
150924,45 €, conforme ó seguinte detalle:

-Aplicacións orzamentarias suplementadas:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACION
ANTERIOR

AUMENTO CREDITO
DEFINITIVOCODIGO DENOMINACION

441/45500 Promoc.  E  mantem.
Transporte.  Transporte
metropolitano

30100,00 32540,00 62640,00

320/12005 Admón  xeral  educación.
Salarios

10861,85 14003,95 17294,77

320/12006 Admón  xeral  educación.
Trienios

1664,91 2025,87 2537,73

320/12100 Admón xeral educación. CD 6405,21 4575,15 6405,21
320/12101 Admón xeral educación. CE 2932,44 17594,64 20527,08
320/13000 Admón xeral  educación.  Lab.

fixo
3379,48 23479,84 26859,32

320/13002 Admón  xeral  educación.
Outras ret. Lab fixo

5413,52 48865,03 54278,55

320/13100 Admón  xeral  educación.  Lab 121641,82 7839,97 129481,79
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temporal

-Financiación:  baixas  por  anulación  de  créditos  por  importe  de  150924,45  euros
procedentes das seguintes partidas:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNAC
ION

ANTERIOR

MODIFICACIONS
ANTERIORES

DISMINUCION CREDITO
DEFINITIVO

CODIGO DENOMINACION
151/20400 Urbanismo.

Alugueres  elem.
Transporte

17850,00 1700,00 16150,00 0,00

920/22604 Admón  xeral.
Gastos xurídicos

91500,00 0,00 71500,00 20000,00

011/31096 Débeda  pública.
Xuros

20000,00 0,00 13000,00 7000,00

011/31011 Débeda  pública.
Xuros

15000,00 0,00 9000,00 6000,00

011/31004 Débeda  pública.
Xuros

12000,00 0,00 5324,45 6675,55

231/20400 Acción  social,
Alugueres. 

3500,00 0,00 3500,00 0,00

151/22799 Ubanismos.
Öutros  contratos.
Revisión  puntual
PXOUM

62000,00 0,00 8450,00 53550,00

162/20400 Recollida  de  lixo.
Alugueres

24000,00 0,00 24000,00 0,00

2º.- Financia-lo expediente nº 2/2011 de suplementos de créditos mediante o baixas por
anulación de créditos  por importe  total de 150924,45 euros.

3º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do RDL2/2004,en relación co artigo
169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do apartado 1 do presente
acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro
de edictos deste Concello.

4º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado, e unha vez publicado,   no
caso  de  que  durante  o  referido  periodo  de  exposición  pública  non  se  presenten
reclamacións.

5. Aprobación, se procede, da proposta de resolución do expediente relativo ao estudo
de detalle APE-22 do PXOM promovida pola mercantil Bestarruza, SL

Dáse conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial de
data 29 de abril de 2011, que copiado literalmente di:

“1º Aprobar a seguinte proposta de resolución, sen prexuízo do acordo polo que se resolva o
expediente que se adoptará unha vez sexa emitido o preceptivo e previo informe do Consello
Consultivo de Galicia,   no expediente relativo á revisión de oficio do acordo do Pleno do
Concello do 7 de outubro polo que se aproba definitivamente o estudo de detalle promovido
pola mercantil Bestarruza, S.L. referido á APE-22:
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1º Declarar a nulidade do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro polo que se aproba
definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido á APE-
22 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene ao entender que o dito acordo
incorre  na  causa  de  nulidade de  pleno  dereito  do  artigo  62.2  da  Lei  30/1992,  de  26  de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común por infrinxir o artigo 73.2 a) e c) da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia.

2º Notificar o presente acordo aos interesados.

3º Comunicar o presente acordo á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo,
ao abeiro do disposto polo artigo 92.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.

2º Elevar ó Consello Consultivo de Galicia esta proposta de resolución para a emisión do
ditame preceptivo e previo á resolución do expediente.”

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

1º Aprobar a seguinte proposta de resolución,  sen prexuízo do acordo polo que se
resolva o expediente que se adoptará unha vez sexa emitido o preceptivo e previo
informe do Consello Consultivo de Galicia,  no expediente relativo á revisión de oficio
do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro polo que se aproba definitivamente o
estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L. referido á APE-22:

1º Declarar a nulidade do acordo do Pleno do Concello do 7 de outubro polo que se
aproba definitivamente o estudo de detalle promovido pola mercantil Bestarruza, S.L.
referido  á  APE-22  do  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  do  Concello  de  Fene  ao
entender que o dito acordo incorre na causa de nulidade de pleno dereito do artigo 62.2
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común por infrinxir o artigo 73.2 a) e c) da Lei 9/2002
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

2º Notificar o presente acordo aos interesados.

3º  Comunicar  o  presente  acordo  á  Secretaría  Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e
Urbanismo, ao abeiro do disposto polo artigo 92.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

2º Elevar ó Consello Consultivo de Galicia esta proposta de resolución para a emisión
do ditame preceptivo e previo á resolución do expediente.

6. Previa  ratificación  da  urxencia,  aprobación,  se  procede,  do  expediente  1/2001  de
modificación  da  finalidade  do  préstamo  núm.  95/45849477  formalizado  co  Banco  de
Crédito Local.

A continuación intervén o alcalde que xustifica a urxencia deste asunto dicindo que se trata
da desafección dunha parte do préstamo do ano dous mil oito para o financiamento das
expropiacións  que  resolveu  o  xurado  provincial  de  expropiacións  para  poder  facer  o
pagamento definitivo destas expropiacións.
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Non habendo debate, a Presidencia somete a debate a urxencia do asunto co resultado de
que en votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros presentes acórdase a urxencia
da moción.

Logo de ver o informe de Intervención de data 28 de abril de 2011, que copiado literalmente di:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO:  EXPEDENTE  1/2011  DE  MODIFICACIÓN  DE  FINALIDADES  DO  PRÉSTAMO
NÚMERO 95/45849477 FORMALIZADO CO BANCO DE CREDITO LOCAL.

Remitido para a súa fiscalización expedente de cambio de finalidades do préstamo número
95/45849477 formalizado co Banco de Crédito Local por importe global de 399.000,00 euros,
esta Intervención, ó abeiro do establecido nos artigos 48 e seguintes do TRLRFL emite o
seguinte INFORME DE FISCALIZACIÓN:

Normativa de aplicación.-

- RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido da Lei Reguladora das FAcendas
Locais.

- Lei 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Réximen Local
- RD 500/1990, Regulamento orzamentario
- Instrucción de Contabilidade da Administración Local 
- Bases de Execución do orzamento 2010-prorrogado

Viabilidade da modificación.-

- Dos  datos  extraídos  da  información  contable,  coincidente  co  informe  emitido
previamente  por esta Intervención con data de 07/04/2011,  e considerando a
baixa na licitación das obras de construcción de muro de contención do camiño
das Chancas se deduce a existencia de excesos de financiación por importe de
45032,84  €  procedentes  da  operación  de  préstamo  obxeto  do  presente
expediente de modificación de finalidades. As obras e inversións a que se refire o
presente expedente non están finalizadas, non obstante o anterior, e tendo en
conta  a  baixa  na  licitacion,  resultaría  que  existe  un  sobrante  no  crédito
concertado para esa finalidade por un importe total de 399.000,00 €  co Banco de
Crédito Local.

- Indicar  que,  asimesmo,  os  préstamos  son  ingresos  afectados  a  gastos  de
inversións, carácter afectado que se cumple co presente expedente.

- Dado que a finalidade do préstamo concertado co Banco de Crédito Local fora
obxeto de determinación plenaria a través da aprobación do Anexo de Inversións
que  acompañaba  como  documentación  complementaria  ó  orzamento  do
exercicio 2008, o cambio no seu destino ten que ser á súa vez aprobado polo
Pleno Corporativo.

Repercusións económicas e orzamentarias.-

- Á data actual o préstamo atópase contabilizado nunha conta orzamentaria. 
- A aplicación do préstamo á realización de inversións non previstas inicialmente

podería realizarse (Consulta 5/94 da IGAE):
• Limitándose  a  identificar  entre  os  gastos  previstos,  os  que  vaian  a  financiarse  co
ingreso  afectado  (non  supón  modificación  orzamentaria).  Esta  medida  resulta
especialmente aconsellable polo que supón de aforro orzamentario.
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• Incrementar  os créditos por  operacións de capital,  como máximo ata o importe do
devandito ingreso, mediante a pertinente modificación orzamentaria

- Coa presente modificación, que acompaña ó expediente de crédito extraordinario
nº 02/2011, se opta pola segunda opción, o que orixina unha modificación tanto
no orzamento de gastos como no de ingresos.

Recomendacións e conclusións .-

A modificación de finalidades se estima conforme a dereito por canto se adopta polo mesmo
órgano que se pronunciou inicialmente sobre o seu destino.

O  destino  a  gastos  non  previstos  no  orzamento  esixe  unha  modificación  orzamentaria
(modificación no orzamento de gastos, e modificación no orzamento de ingresos, financiada
ésta última con  baixa por anulación que financian un suplemento de crédito).

Éste é o meu informe o que someto a outro mellor fundado en dereito, en Fene a 28 de abril
de 2011.

A INTERVENTORA
Asdo.: Marta Roca Naveira”

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 28 de abril de 2011, que literalmente di:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Vista a providencia da Alcaldía de 7 de abril  de 2011 na que se expoñen a necesidade e
motivos para acordar unha nova desafectación do préstamo concertado co BCL no ano 2008.

Sendo necesario proceder ó pagamento dos xustiprezos fixados polo Xurado Provincial de
Expropiación   a favor de Dona. Elena Rodríguez Pereira e Dona, Balbina Corral Fdez., e non
existindo  crédito  adecuado  e  suficiente  para  elo  no  nivel  de  vinculación  nas aplicacións
orzamentarias  de  imputación  para  facer  fronte  a  este  maior  gasto  que  se  cuantifica  en
18636,79 €.

Considerando que o Pleno do Concello de Fene, en sesión celebrada o día 12 de xuño de
2010  aprobou  a  desafectación  parcial  do  préstamo  concertado  co  BCL/2008  co   fin  de
financiar nun importe de 64403,71 € as obras  de construcción de muro de contención no
camiño das Chancas (PCP 2007). E considerando que esta obra foi finalmente adxudicada
por  importe de 244627,94 € resultando unha baixa na licitación de 49280,84 €, faise pois
necesario neste momento,  e co fin de poder facer fronte ó maior gasto polos xustiprezos dos
terceiros  relacionados  anteriormente,  efectuar  unha  nova desafectación  do  préstamo  por
importe de 18369,79 € para estas finalidades. 

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

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

Esta  Alcaldía,  co  obxeto  de  proceder  a  unha  aplicación  parcial  de  ditos  excesos  de
financiación propón ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
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PRIMEIRO:  aprobar  a  seguinte  modificación  de  finalidades  do  préstamo  95-45849477
formalizado co Banco de Crédito Local por importe de 399.000,00 euros no exercicio 2008:

- Novas inversións a dotar:

Nº Proxecto Denominación Importe (€)

E1 Expropiacións Marqués Figueroa 18636,79
 

______________
TOTAL-------------------------18636,79

- Inversións sustituídas polas anteriores:

Denominación Importe (€)

Muro contención Chancas (PCP/07) 18636,79
______________

TOTAL-------------------------18636,79

SEGUNDO: Dar traslado á Intervención, Tesourería municipais.

En Fene, a 28 de abril de 2011
O ALCALDE

Asdo.:Iván Puentes Rivera”

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

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

- Novas inversións a dotar:

Nº Proxecto Denominación Importe (€)

E1 Expropiacións Marqués Figueroa 18636,79
 

______________
TOTAL-------------------------18636,79

- Inversións sustituídas polas anteriores:

Denominación Importe (€)

Muro contención Chancas (PCP/07) 18636,79
______________

TOTAL-------------------------18636,79

SEGUNDO: Dar traslado á Intervención, Tesourería municipais.
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FASE DE CONTROL AOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 244/2011 de 30 de marzo
ata o número 326/2011 de 27 de abril de 2011

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 244/2011 de 30 de
marzo ata o número 326/2011 de 27 de abril de 2011, manifestando o sr. alcalde-presidente
que estiveron a disposición dos distintos grupos na Secretaría do Concello, e así consta no
expediente.

2. Mocións

Seguidamente,  antes  de  entrar  no  punto  de  rogos  e  preguntas,  intervén  o  sr.  alcalde  e
manifesta que desexa someter á consideración do Pleno, por razóns de urxencia, o asunto
relativo á ratificación dos acordos adoptados por resolucións da alcaldía núm. 235/2010 e
322/2011, polas que se acorda a interposición de recurso contencioso-administrivo perante o
TSXG  fronte  a  desestimación  do  recurso  presentado  para  compensación  por  cantidades
deixadas de percibir como consecuencia da bonificación do 95% aplicadas na cota do IBI e
encomendar  a  defensa  e  representación  do  Concello  nos  letrados  da  excelentísima
Deputación Provincial da Coruña.

Continúa o sr. alcalde e di que a urxencia do asunto ven motivada pola necesidade de ratificar
este asunto en Pleno e poder proseguir o proceso xudicial.

Dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda de data 2 de maio de 2011, que
transcrita literalmente di:

“Ratificar  os  acordos  adoptados  por  resolucións  da  Alcaldía  núm.  235/2010  e  322/2011
relativos a interposición de sendos recursos contencioso-administrativos fronte a denegación
do  recoñecemento  do  dereito  á  compensacións  solicitadas  polo  Concello  de  Fene  polas
cantidades deixadas de percibir  como consecuencia da bonificación do 95% aplicada nas
cotas  do  imposto  sobre  bens inmobles  a  favor  da  empresa  Autopistas  do  Atlántico,  S.A.
(AUDASA) e a encomenda da defensa e representación do Concello  de Fene ó Letrado-
asesor xurídico da Exma. Deputación Provincial da Coruña D. Ramón Valentín López Rey, ou
calquera  outro  letrado  adscrito  á  Asesoría  xurídica  da  Exma.  Deputación  Provincial  da
Coruña, de conformidade co disposto no artigo 4.b) do Regulamento de asistencia xurídica,
económica e técnica ós Entes Locais, aprobado pola Exma. Deputación Provincial da Coruña,
publicado no B.O.P. núm. 245 de 25 de outubro de 1988.”

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

Ratificar os acordos adoptados por resolucións da Alcaldía núm. 235/2010 e 322/2011
relativos  a  interposición  de  sendos  recursos  contencioso-administrativos  fronte  a
denegación do recoñecemento do dereito á compensacións solicitadas polo Concello
de Fene polas cantidades deixadas de percibir como consecuencia da bonificación do
95% aplicada nas cotas do imposto sobre bens inmobles a favor da empresa Autopistas
do Atlántico, S.A.  (AUDASA) e a encomenda da defensa e representación do Concello
de Fene ó Letrado-asesor xurídico da Exma. Deputación Provincial da Coruña D. Ramón
Valentín López Rey, ou calquera outro letrado adscrito á Asesoría xurídica da Exma.
Deputación  Provincial  da  Coruña,  de  conformidade  co  disposto  no  artigo  4.b)  do
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Regulamento de asistencia xurídica, económica e técnica ós Entes Locais, aprobado
pola Exma. Deputación Provincial da Coruña, publicado no B.O.P. núm. 245 de 25 de
outubro de 1988.

3. Rogos e preguntas

A continuación  pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, Manuel Polo
Gundín quen, unha vez concedido roga que se lle responda a un veciño que leva reclamando
algún tempo información sobre a obra do aparcamento da Galescola, pregunta que obra se
está a facer na estrada de Lubián, xa que a estrada está pechada e se estiveron limpando as
gabias durante dous días, xa que coma o POS 2007, que actualemente está no trámite de
licitación, vai facer actuacións alí, queren saber que se está a facer agora para evitar volver
abrir a estrada nuns días. Pregunta se se comezaron a pagar axudas do último extraxudicial e
concretamente  as  facturas  da  empresa  que  denunciou  publicamente  no  xornal  a  súa
situación,  e  en relación con isto,  pregunta  onde se plantaron os xeranios relativos a esa
factura. Di que tamén quere saber porque a Alcaldía asinou o convenio con Sanidade, xa que
se trata  dun convenio malo para Fene,  que deixa de ingresar  vinte  e nove mil  euros en
concepto do mantemento dos centros de saúde e para os plans de prevención de drogas, que
nos últimos tempos a Consellería está a recoller o mantemento dos centros de saúde en toda
Galicia, en concreto vinte e sete dende o ano dous mil sete, que non entende coma Fene
asume con tranquilidade o convenio, perdendo eses cartos, polo que queren unha explicación
do sr. alcalde, sobre a dita renuncia. Prosegue a preguntar porqué o Concello de Fene se está
a anunciar en coches de competición doutros Concellos cando aos pilotos dos coches locais,
de escudarías de Fene, se lles está a dicir que o Concello non participa neste tipo de anuncios
ou publicidade. En relación coa presenza no último Pleno dunha serie de veciños, pregunta se
se solucionaron os problemas que reclamaban. Remata a súa intervención dicindo que coma
este  é  o  último  pleno  ordinario  da  lexislatura,  aproveita  a  ocasión  para  despedirse  dos
membros da Corporación que non concorren ás vindeiras eleccións e lles desexa o mellor a
todos, tanto nas vindeiras eleccións coma na vida.

De seguido intervén o alcalde para responder respecto das facturas do extraxudicial dicindo
que logo da súa aprobación o expediente require unha exposición pública, que remata o día
doce, e a partir de aí se farán os trámites para proceder ao seu pagamento, e entre elas a
factura  das  flores  pola  que  se  preguntaba,  di  que  os  xeranios  están  plantados  fronte  á
pasarela do Concello. Respecto do convenio coa Consellería de Sanidade di que comparte o
dito polo voceiro do BNG no senso de que lle parece unha cantidade de cartos pequena, que
non están de acordo en perder cartos, que non entende que a Xunta recorte os cartos para
conveniar cos concellos respecto do mantemento cos centros de saúde e para o plan de
drogodependencia, pero que en todo caso é o que a Xunta ofertou e di que ou se asinaba isto
ou  non  se  asinaba  nada,  e  que  menos  lle  parece  nada,  di  que  se  trata  dun  convenio
negociado a través da FEGAMP e que os  cartos que hai,  aínda que sexan poucos,  son
necesarios.  Respecto  da  publicidade  nos  coches  de  competición  di  que  o  Concello  non
financia ningún tipo de publicidade nestes medios e respecto dos problemas dos veciños,
concretamente os da Carqueixa, di  que sempre dixo que se a Deputación non aproba as
obras será o primeiro en pecharse cos veciños para reclamar esas obras, que en todo caso a
Deputación está a piques de aprobar as obras e o Concello de poder iniciar o trámite para a
súa contratación. Di que respecto aos veciños que viñeron ao Pleno o que se fixo foi remitir o
informe do técnico municipal tal e coma se dixo.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro de Obras e Servizos, José Antonio López
Rodríguez, quen unha vez concedido, resposta respecto da estrada de Lubián dicindo que fai
uns  meses  pactaron  con  todos  os  grupos  unha  serie  de  obras  para  incluír  no  Plan  de
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infraestruturas do medio rural (PEIM) deste ano, que a actuación que se está a facer forma
parte desta actuación, di que tiveron coñecemento do comezo das obras pola empresa que o
está a facer e non pola Xunta de Galicia, que se fixeron xestións coa Xunta para intentar
retrasar a obra, á espera precisamente do saneamento previsto, que se estudou o proxecto
se comprobou que case non afecta, xa que a tubaria vai case toda pola gabia e di que aínda
non teñen contestación da Xunta de Galicia.

De seguido pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Galego
Feal quen, unha vez concedido di que quere rogar para que se conceda a petición que hai
para  o  pintado  dunha  praza  de  estacionamento  para  as  ambulancias  fronte  ao  local  da
terceira idade na avenida do Mar. Tamén roga para que o pagamento das facturas quedara
medianamente ordeada, que ve con preocupación a nova que saíu no xornal e que neste
senso, o seu grupo recibiu tres máis. Remata dicindo que coma voceiro do grupo municipal do
PP quere darlles un saúdo afectuoso a aqueles que non repiten coma candidatos.

Seguidamente pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Juan José Franco
Casal quen, unha vez concedido pregunta polo criterio que se segue para o pagamento de
facturas, polo menos de estes catro últimos anos, xa que logo de telo preguntado por escrito e
en comisión aínda non saben como é. Tamén pregunta polo número de facturas que quedan
pendentes á marxe das que xa se saben que quedan pendentes e pregunta cales desas
facturas se produciron dende o 31 de decembro ata a data.

De seguido pide o uso da palabra o voceiro do grupo municipal do PP, Gumersindo Galego
Feal quen, unha vez concedido di respecto das obras incluídas no POS 2007, que xa está
publicada a licitación e que logo de votar unha ollada moi rápida, dálle a impresión de que non
están todas as obras que a Concellería de Obras lles había dito, polo que pregunta se isto é
así.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PP, Rocío Aurora
Bértoa Puente, quen unha vez concedido pregúntalle ao alcalde respecto da afirmación que
figura nunha providencia da Alcaldía que di que aumenta a delincuencia no Concello de Fene
polo que quere saber en que se basea para dicir isto, xa que semella que a un mes das
eleccións  quere  facer  aquilo  que  dicía  de  crear  unha  quenda  de  noite  da  Policía  Local
xustificándoo de calquera xeito, máis logo de ver o informe de Policía que di que isto non é
así, tamén pregunta por que se acode á comisión de servizos para cubrir a praza de Policía e
non a sacar esa praza e non cumpre a oferta do ano dous mil oito, aínda que non exista ese
curso da Academia.

De seguido intervén o alcalde para dicir que a praza de Policía Local do ano dous mil oito non
se saca porque a Xunta de Galicia non convoca os cursos na Academia de Seguridade de
Galicia  que  os  opositores,  logo  de  aprobar  os  exames,  deben  aprobar  para  que  queden
habilitados para ser policías, que todos os anos se facían dous cursos, segundo se sacasen
as prazas na primeira ou segunda parte do ano, pero este ano só se fai un, que se a praza se
saca agora, quen aprobe non vai poder exercer ata que pase o devandito curso, e tería que
esperar máis dun ano nesta situación, polo que entenden que esta praza se debe cubrir en
comisión de servizos ata que poida ser cuberta en propiedade a través do procedemento
selectivo correspondente. Prosegue a dicir que respecto a mancomunidade da Policía Local
con Neda ou outros Concellos di que a lexislación variou, que a día de hoxe está permitido,
que el entende que antes tamén estaban permitidos pero non tan claramente, xa que pensa
que eran interpretables, que respecto da quenda de noite di que o primeiro paso que había
que facer era incrementar o cadro de persoal e o goberno municipal durante estes catro anos
incrementaron o número a través das correspondentes ofertas de emprego, que se sacaron
prazas para tentar de prestar o servizo de noite. 
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Continúa respondendo o alcalde respecto do criterio que se seguen para pagar as facturas
dicindo que é o que marca a Lei, que é a antigüidade, coma se veu por exemplo no Pleno do
mes pasado co extraxudicial aprobado. Resposta que non quedan ningunha factura no caixón,
solicita que conste en acta que as que están pendentes de pagamento no Concello de Fene
son  as  que  coñece  tamén  o  grupo  municipal  do  PP,  que  son  as  que  conformaron  o
extraxudicial cando  se liquidou o ano dous mil dez, que polo tanto quedan pendentes de
pagamento aquelas que non foron ao Pleno do mes pasado, e respecto das facturas que
entraron dende o día trinta e un de decembro ata o día de hoxe di que é imposible de dicir de
memoria todas as facturas que entraron dende aquela e máis saber cantas se pagaron ou os
importes, que foron moitas, polo que o mirarán e llo comunicarán.

Seguidamente pide o uso da palabra o voceiro do grupo mixto Manuel  Sánchez Martínez
quen, unha vez concedido roga para que se amañe o camiño próximo ao río Cádavo que
dende as inundacións quedou moi mal. Di por último que quere aproveitar para despedirse de
todos, xa que non se presenta ás vindeiras eleccións, que queda satisfeito do feito aquí, que
deixa a uns cantos amigos e amigas e dálle as grazas ao secretario e a interventora pola
colaboración prestada.

A continuación intervén o alcalde para responder que respecto das inundacións do río Cádavo
esta semana estiveron con técnicos de Augas de Galicia vendo in situ a zona e quedaron en
formular  unha solución rápida,  que ben pode ser a que o Concello tiña pensada que era
construír a escollera polos dous lados do río ou aquela que Augas de Galicia determine, que
hai pendente unha reunión co seu presidente para poder contar con algunha axuda súa para
poder acometer a obra.

De seguido o alcalde acorda unha interrupción da sesión sendo as 18:35 horas. Ás 18:59
horas o alcalde reanúdase a sesión.

A continuación pide o uso da palabra o concelleiro Manuel Vicente Pico Sanmartín, quen unha
vez  concedido  di  que  logo  de  dezaseis  anos  deixa  a  Corporación,  catorce  con
responsabilidade de goberno e dous na oposición,  que durante este tempo ten aprendido
moitas cousas, que se vai con orgullo da súa participación nas distintas Corporacións que
levaron a Fene a ser un Concello referente en Galicia, lembra as moitas medidas e actuacións
realizadas entre as que cita pistas polideportivas, pavillóns cubertos, a creación dun centro de
saúde, a prestación dos servizos básicos ás parroquias de Fene e outras instalacións. Di que
non foi unha labor fácil, máxime dende un concello nacionalista, que quere destacar o valor
aprendido dende o primeiro día de respectar aos veciños e veciñas sen distinción política,
social ou cultural, algo que sempre tivo presente estes anos. Di que quere agradecer a todo o
persoal municipal a axuda e colaboración prestada, que se vai convencido que o cadro de
persoal que queda é do mellor que pode atopar calquera veciño, tamén quere ter un recordo
especial ao alcalde que gobernou durante dezaoito anos, Xosé Mª Rivera Arnoso e a outros
compañeiros  de  Corporación  como  foi  Pancho  Allegue  ou  ao  inolvidable  Franky,  sen
esquecerse  do  resto  de  compañeiros  e  compañeiras  de  partido,  así  coma  aos  demais
compañeiros dos demais grupos políticos e desexa que nas vindeiras eleccións se sigan a
manter, coma sempre, o respecto aos veciños e veciñas de Fene. 

De seguido pide o uso da palabra a concelleira María del Pilar Fornos Corral, quen unha vez
concedido manifesta que foi un pracer estar estes oito anos nesta Corporación, agradece o
respecto á súa persoa, que coida que ela tamén respectou a todos.

Seguidamente pide o uso da palabra o concelleiro Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, quen
unha vez concedido manifesta que non lle gustan as despedidas, que pensa que é a persoa
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que leva máis anos aquí,  coma concelleiro  ou ben coma participante dende as primeiras
eleccións democráticas, que evidentemente estivo na oposición a maior parte dos anos, que
aprendeu moitas cousas e di que a primeira lexislatura foi esencial, a que fixo o cambio en
Fene e no resto de Corporacións do Estado español, que pensa que houbo uns anos moi
difíciles, que o di sen acritude, nos que houbo moito sectarismo nesta Corporación e di que
hoxe en día está superada, que máis alá da lexitimidade de cada grupo político houbo unhas
relacións normais e que iso beneficia a todo o mundo. Di que pensa que a política é intrínseca
á condición humana, que se pode facer política dentro e fóra das institucións, que a situación
social, económica e política, non só do Estado Español se non que tamén en todo o mundo,
está nun proceso de involución que require o concurso da maioría da cidadanía para resolver
a  situación  de  crise  política,  social  e  incluso  civil,  e  nese  aspecto  vai  continuar,
independentemente do aparello político no que se participe, e di que nese sentido se van
seguir  vendo,  que  seguirán  sendo  adversarios  políticos  e  tamén  compañeiros.  Di  que,
ideoloxías aparte,  mantivo unha boa relación cos distintos grupos políticos e,  así  mesmo,
tamén pode dicir o mesmo do funcionariado, que en liñas xerais é bó. Di que os vindeiros días
vanse celebrar eleccións, que a nivel particular, ideoloxías aparte, lles desexa sorte a todos.
Dá as grazas e di que se vai satisfeito.

Seguidamente pide o uso da palabra o voceiro do grupo mixto Manuel  Sánchez Martínez
quen, unha vez concedido di que el é o maior de todos, que é a cuarta despedida, que a
primeira foi do comité da empresa na que traballaba, que en todas partes foi deixando amigos
e compañeiros, que a segunda foi cando se prexubilou, que a terceira foi cando deixou o
sindicato e que agora esta é a cuarta, logo de oito anos coma concelleiro, que espera que o
ano que ven veña a quinta despedida coa súa xubilación. Destaca o respecto que houbo na
institución,  indistintamente  das  discusións  que  mantiveran,  pide  perdón  por  si  nalgún
momento determinado faltou a alguén e por contra di que el non tivo queixa de ninguén. Di
que a maior parte dos que hoxe están presentes na sesión van continuar na Corporación e lle
desexa sorte á nova Corporación que se constitúa. Remata a súa intervención remitindo un
saúdo a todos.

A continuación intervén o alcalde que di que de todos os xeitos vai haber outro Pleno tres días
antes da constitución da nova Corporación para aprobar a acta deste Pleno e aquelas que
queden pendente. Di que quere agradecerlles a todos a colaboración, o traballo e o respecto
que se mantivo dentro da Corporación, que tamén quere agradecerlles o respaldo, xa que o
seu grupo non ten maioría absoluta e que por eles sós non serían nin el alcalde, nin o seu
grupo grupo de goberno,  polo  que agradece a  todos os  partidos políticos a  colaboración
prestada  para  que  isto  puidese  ser  así,  pero  sobre  todo  agradece  o  talante  e  o
comportamento de todos os concelleiros. Di que este mandato foi en minoría, que requiriu un
esforzo importante para acadar acordos, que houbo diálogo e consenso para sacar os temas
adiante, cos seus matices, e que iso é o que quere agradecer. Respecto dos concelleiros que
non  van  concorrer  as  vindeiras  eleccións,  di  que  do  concelleiro  Manuel  Vicente  Pico
Sanmartín,  que é unha persoa, que aparte de ser de grupos políticos diferentes, coa que
conectou dende un principio e coa que, á marxe da política, puido ter conversas, chegar a
entendementos e compartir puntos de vista, polo que lle agradece dende a súa experiencia o
que aportou a esta Corproación e a el particularmente, di da concelleira María del Pilar Fornos
Corral que a ve dende o punto de vista de que xa era amiga da súa familia, que discutiron
moito politicamente, e coma dicía ela, dende o respecto, que foi admirable a súa dedicación e
a súa implicación nesta Corporación durante os dous mandatos, que ademais coinciden cos
que leva el, di do concelleiro Manuel Sánchez Martínez, que con el compartiu banco nese lado
do  salón  cando  estivo  o  seu  grupo  na  oposición,  que  os  dous  levan  oito  anos  nesta
Corporación, que seguro que non se equivoca ao dicir que é o concelleiro ao que todos lle
teñen máis cariño, que é unha persoa coa que dende un principio foi moi fácil entenderse e
significa o que para el é ser político e concelleiro, que é estar disposto a traballar, colaborar,
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chegar a puntos de entendemento e sacar os temas adiante, que representa o prototipo de
concelleiro colaborador. Prosegue a falar do concelleiro Manuel Ángel Rodríguez Carballeira,
dicindo que ademais de amigo e compañeiro de grupo é a persoa que o trouxo da man a este
salón de Plenos e o que lle aprendeu, practicamente, todo o que sabe de política local e o que
sabe de como se funciona neste Concello, que lle aprendeu algo tan importante, coma el dixo,
que a política non só se fai aquí sentado se non que se fai na rúa, nos movementos sociais e
que se fai cunha implicación diaria, que el representa o paradigma e o prototipo de político
implicado, que leva unha vida enteira dedicada a traballar para facer un mundo mellor, por
facer unha sociedade mellor  na que el  cre,  que terá sempre a súa colaboración e o seu
respecto. Remata desexando sorte a todos os grupos políticos, desexa que gañe o mellor e
que ao final o día vinte e dous de maio os veciños e veciñas de Fene colocarán no lugar a
quen eles pensen que lles corresponde, que algúns estarán no vindeiro mandato, que nas
dúas  lexislaturas  que  leva  na  Corporación  pensa  que  foron  mandatos  exemplares  na
colaboración e respecto, que pensa que todos deron a talla respecto dos veciños e veciñas.
Por último cita ao concelleiro Edgar Antonio Vigo López e a concelleira Rocío Rey Sampayo e
di que van nas listas, que teñen posibilidades de ser concelleiros, aínda que van un pouco
máis abaixo nelas, que en todo caso lles quere agradecer a súa colaboración e o seu traballo.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 19:19 horas
do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo isto a presente acta, do que eu, secretario,
dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente O secretario,

Iván Puentes Rivera Jesús Tallón García
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