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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 4 DE 
SETEMBRO  DE 2008.- 
 
 
 
Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
D. José Iván Puentes Rivera. 
 
Asistentes: 
 
D. Antón Lois Noceda Carballo.  
Dª Mª Carmen Silvar Canosa. 
D. Manuel López Rodríguez. 
Dª Amalia García Balado. D. Manuel 
Angel Rodríguez Carballeira  
D. José Antonio López Rodríguez. 
Dª Rita María Couto Seijido 
Dª Inés Roca Requeijo. 
D. Manuel Vicente Pico Sanmartín 
D. Manuel Polo Gundín (se 
incorpora á sesión no momento que 
se expresa na presente acta). 
D. Edgar Antonio Vigo López  
D. Gumersindo Pedro Galego Feal. 
Dª Rocio Aurora Bértoa Puente. 
D. Juan José Franco Casal. 
Dª Mª Pilar Fornos Corral  
D. Manuel Sánchez Martínez. 
 
Interventora accidental: 
 
Dª Milagros López Álvarez. 
 
Secretaria: 
 
Dª Pilar María Pastor Novo. 
  

 
 

 
No salón de sesións da Casa Consistorial do 
Concello de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito 
horas e cinco minutos do día catro de setembro de  
dous mil oito, reúnese, en primeira convocatoria, o 
Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión 
ordinaria, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-
Presidente D. José Iván Puentes Rivera, e coa 
asistencia dos/as Sres/as Concelleiros/as Don 
Antón Lois Noceda Carballo, Dª Mª Carmen Silvar 
Canosa, Don Manuel López Rodríguez, Dª Amalia 
García Balado, Don Manuel Angel Rodríguez 
Carballeira, Don José Antonio López Rodríguez, Dª 
Rita María Couto Seijido, Dª Inés Roca Requeijo, 
Don Manuel Vicente Pico Sanmartín, Don Manuel 
Polo Gundín (quen se incorpora á sesión no 
momento que se expresa na presente acta), Don 
Edgar Antonio Vigo López, Don Gumersindo Pedro 
Galego Feal, Dª Rocio Aurora Bértoa Puente, Don 
Juan José Franco Casal, Dona Mª Pilar Fornos 
Corral e Don Manuel Sánchez Martínez. 
 
Asiste á sesión a Interventora accidental Dª  
Milagros López Álvarez, 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.- EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 17/2008.- 
 
Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica de data 21 de agosto de 2008 que, transcrito di: 
 
“1º.- EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 17/2008. 
 
Vista a proposta da Alcaldía de data 18 de agosto de 2008 que, transcrita di: 
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“CREDITO EXTRAORDINARIO 
  

PROPOSTA DA ALCALDIA 
 

Proponse á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o 
expediente de concesión de créditos extraordinarios nº 17/2008, e se propoña ó Concello 
Pleno a adopción de acordo, con fundamento  na seguinte 
  
EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
  Na memoria adxunta ó expediente,expoñense as causas e razóns que motivan a presente 
proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas. 
 
 Visto o informe e certificados que ó respecto emitiu a Intervención municipal e que constan 
no expediente, sometese a esta Comisión a seguinte 
   
PROPOSTA: 
 
1º. Dictaminar favorablemente o expediente nº 17/2008 de Créditos extraordinarios por un 
importe global de 78.929,39 €, conforme ó seguinte detalle: 
 

Partidas que se crean mediante o crédito extraordinario: 
   
2008/111/227.09 Organos de goberno. Servicios prestados por outras

empresas. Outros  
 345,00 € 
 

   
2008/222/227.09 
 
200/322/227.00 
 
2008/322/227.09 
 
2008/412/210.00 
 
 
2008/422/226.09 
 
2008/432/203.0  
0 
2008/432/226.09 
 
2008/432/227.09 
 
2008/432/632.01 
 
 
2008/442/221.08 
 
 
2008/443/227.09 
 
 
2008/451/206.00 

Seguridade. Servicios prestados por outras
empresas. Outros servicios 

 

Promoción do emprego. Servicios prestados por
outras empresas. Limpeza e aseo 
Promoción do emprego. Servicios prestados por
outras empresas. Outros servicios 
Hospitales, servicios asistenciales e  centros de
saúde. Reparacións, mantemento e conservación.
Infraestructura e bens naturais 
Educación. Gastos diversos. Outros gastos         
 
Urbanismo e arquitectura.Arrendamentos.
Maquinaria, instalacións e utillaxe 
Urbanismo e arquitectura. Gastos diversos. Outros
gastos 
Urbanismo e arquitectura. Servicios prestados por
outras empresas. Outros servicios 
Urbanismo e arquitectura. Inversión de reposición
asociada ó funcionamento operativo dos servicios.
Edificios e outras construccións 
REcollida de lixo e limpeza viaria. Material,
suministros e outros. Productos de limpeza e  

  28,77 € 

aseo 
Cemiterios e outros servicios funerarios.  
Servicios prestados por outras empresas. Outros
servicios 
Promoción e difusión da cultura.  

  43,40 € 
 
 1.956,87 € 
 
  974,40 € 
 
 37,15 € 
 
 
107,53 € 
 
  473,45 € 

 
  1.932,25  € 
 
 3.050,18 € 
 
 9.468,14 € 
 
 

 
 
474,20 € 
 
 
 245,44 € 
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2008/451/215.00 
 
2008/451/216.00 
 
 
2008/451/227.10 
 
 
2008/451/632.00 
 
 
2008/451/632.03 
 
 
2008/452/210.00 
 
 
2008/463/489.16 
 
2008/511/209.00 
 
2008/511/227.09 
 
 
2008/511/601.04 
 
 
 
 
2008/441/623.00 
 
 
 
 

Arrendamentos. Equipos procesos de  
información 
Promoción e difusión da cultura. Reparacións,
mantemento e conservación. Mobiliario e enseres 

  87,00 € 

Promoción e difusión da cultura. Reparacións,
mantemento e conservación. Equipamento para
procesos de información 
Promoción e difusión da cultura. Servicios
prestados por outras empresas. Outras
contratacións 

  7.807, 03 € 

Promoción e difusión da cultura. Inversión de
reposición asociada ó funcionamento operativos
dos servicios. Edificios e outras construccións. 
Promoción e difusión da cultura. Inversión de
reposición asociada ó funcionamento operativos
dos servicios. Edificios e outras construccións. 

  

Educación física, deportes e esparcimento,
Reparacións, mantemento e conservación.
Infraestructura e bens naturais 
Comunicación social e participación cidadán.
Transferencias correntes. Outras transferencias 
Carreteras, camiños e vías públicas urbanas.
Arrendamentos. Outro inmovilizado material 
Carreteras, camiños e vías públicas urbanas.
Servicios prestados por outras empresas. Outras
contratacións 
Carreteras, camiños e vías públicas urbanas.
Inversión nova en infraestructura e bens adicados ó
uso xeral. Outras  
 
 
Saneamento, abastecemento e distribución de auga.
Inversión nova asociada ó funcionamento operativo
dos servicios 
 
TOTAL 
 

 
 

 
 
 167,04 € 
 
 

 
 
 3.657,18 € 
 
 

 9.350,38 € 
1.321,42 € 
 
 
  
180,00 € 
 
 160,72 € 
 
  
8.398,98 € 
 
 
 17.747,42 
 
 
 
 
  10.915,44 € 
 
78.929,39 € 
 

   
2º.-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. 
 
3º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado, no caso de que durante o referido periodo de 
exposición pública non se presenten reclamacións.” 
 
 Visto o informe de Intervención de data 18 de agosto de 2008 que, transcrito di: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN  
ASUNTO: EXPEDIENTE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Nº 17/2008. 
 
Emítese  o presente informe en cumprimento do exixido polos artígos 177.2 do Texto Refundido 
de la Ley RHL e 37.3 do RD 500/1990. 
 
Normativa aplicable. 
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-          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 el ejercicio 2007, prorrogado ó 2008. 
 
Consideracións. 
 
     1. A pretensión da Alcaldía de tramitar expediente de créditos extrordinarios considerase 
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 con Remanente Líquido de Tesourería , de 
conformidade co previsto no artigo 36.1  letra a) do Real Decreto 500/90 de 20 de Abril.  

 
7. Estabilidade orzamentaria. O RDL 2/2007, de 28 de diciembre,  por el que se aprueba  el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria,  establece a necesidade  de que as 
entidades locais se suxeiten  ó principio de estabilidade orzamentaria nos termos establecidos no art. 
19 da citada lei. Así o artigo 19.3  dispón que “El resto de las entidades locales, en el ámbito de sus 
competencias,  ajustarán sus Presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como 
la  situación de  equilibrio o superávit  en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la 
definición  contenida en el Sistema Europeo de Cuentas  Nacionales y Regionales.”. 

Segundo o Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, artigo 4, “Las entidades locales...., 
aprobarán, ejecutarán y  liquidarán sus presupuestos consolidados  ajustándose  al principio de 
estabilidad...”. 

A normativa vixente sobre  estabilidade orzamentaria esixe a  corrección desta magnitude de 
conformidade cos criterios do SEC (Sistema Europeo de Cuentas). Non obstante,  esta Intervención 
considera de imposible aplicación os axustes do SEC neste momento, pois o SEC é unha normativa 
que apoia tódolos seus datos  e magnitudes (dereitos recadados,  gastos devengados,  variacións de 
saldos, etc.) en sucesos consumados de imposible determinación  no  momento de aprobación das 
modificacións orzamentarias.  
Polo tanto, e sen perxuicio doutras posteriores interpretacións e instruccións que se poidan dictar 
dende a Intervención Xeral da Administración do Estado,  a valoración do principio de estabilidade 
orzamentaria debe de entenderse nos seguintes termos: 
 
Capacidade de financiación = (ingresos dos capítulos 1 a 7 ) – (gastos dos capítulos 1 a 7)  

Ingresos capítulos 1-7= 11.739.178,58  € 

Gastos capítulos 1-7 = 9.955.260,98 € 

Necesidade/Capacidade de financiación= +1.781.917,60 € 

8. Na memoria xustificativa do expediente  pola Alcaldía  indícase que  para a tramitación do presente 
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expediente (en concreto os datos numéricos das partidas detallados no mesmo) se tivo en conta as 
previsións do orzamento do exercicio 2008 e non as do orzamento  do exercicio 2007, prorrogado 
posto que tendo en conta que no  momento presente o orzamento do exercicio 2008 está aprobado 
definitivamente ó non haberse presentado reclamacións durante o periodo de exposición pública só 
estando pendente da súa entrada en vigor, a aprobación inicial do presente expediente  o mais 
probable é que se realice sobre o novo orzamento. En atención a esta situación, esta Intervención 
considera axustado a dereito a tramitación e elaboración do presente expediente sobre as previsións 
do novo orzamento do 2008 e todo elo sen perxuicio de advertir que  as partidas afectadas polo crédito  
extraordinario tampouco existen no orzamento do 2007, prorrogado. 
 
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 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 17/2008. Non obstante, 
a Corporación, con superior criterio, resolverá o que estime procedente. 
Fene,  a 18 de agosto do 2008. 
A INTERVENTORA 
Asdo: Marta Roca NAveira .” 
 
 Non producíndose intervencións e sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria, a 
Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica acorda por unanimidade dos/as 
Sres./as Concelleiros/as asistentes á sesión dictaminar favorablemente a proposta da 
Alcaldía de data 18 de agosto de 2008, que devén en dictame nos termos anteriormente 
transcritos.” 
 
Non producíndose intervencións, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria, 
o ditame da Comisión Informativa de  Facenda e Promoción Económica de data 21 de Agosto 
de 2008  sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 21 de Agosto de 2008, que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 
 
2º.- EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 18/2008.- 
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A continuación, dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica de data 21 de agosto de 2008 que, transcrito di: 
 
 
“2º.- EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 18/2008. 
 
Vista a proposta da Alcaldía de data 18 de agosto de 2008 que, transcrita di: 
 
”PROPOSTA DA  ALCALDIA 
 
A Alcaldía propón á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o 
expediente de concesión de suplemento de crédito, e se propoña ó concello Pleno a 
adopción de acordo, con fundamento na seguinte 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
  Na memoria adxunta ó expediente, expoñense as causas e razóns que motivan a presente 
proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas. 
 
 Vistos os informes e certificados que ó respecto  emitiu a Intervención municipal e que 
constan no expediente, sométese ó dictame desta Comisión a seguinte 
   
PROPOSTA DE ACORDO: 
 
1º. Aproba-lo expediente nº 18/2008 de Suplemento de Créditos por un importe global de 
234.676,62 €, conforme ó seguinte detalle: 
 
PARTIDA       ORZAMENTO  
2008 

 IMPORTE MODIFICACION
 (€) 

111/226.01       1.685,00 
111/220.01 559,00 
111/226.09 417,60 
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 
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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 
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 
511/213.00 182,12 
511/214.00 3.464,87 
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511/221.04 1.334,21 
511/221.03 30,01 
751/226.02 2.784,00 
TOTAL 234.676,62 

 
 

2º.- Financia-lo expediente nº 18/2008 de suplementos de créditos mediante o 
remanente líquido de tesourería para gastos xerais por importe de 234.676,62 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. 
Fene, a 18 de agosto de 2008 
A ALCALDESA ACCTAL.  
ASdo: Rita Mª Couto Seijido.” 
Visto o  Informe de Intervención de data 18 de agosto de 2008 no que, nas súas conclusións 
di: 
“ Conclusións. 
  Infórmase FAVORABLEMENTE o expediente de suplemento de créditos nº 18/2008. Non 

obstante, a Corporación con superior criterio resolverá o que estime procedente.” 

Non producíndose intervencións e sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria,  a 
Comisión Informativa de Facenda e Promoción  Económica acorda por unanimidade dos/as 
Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía 
de data 18 de agosto de 2008 que devén en dictame nos termos anteriormente transcritos.” 
 
Non producíndose intervencións, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria, 
o ditame da Comisión Informativa de  Facenda e Promoción Económica de data 21 de Agosto 
de 2008  sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as presentes. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 21 de Agosto de 2008, que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 
 
  
3º.- EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS.- 
 
De seguido dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica de data 21 de Agosto de 2008 que, transcrito di: 
 
“3º.- EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITO. 
 
Vista a proposta da Alcaldía de data 18 de agosto de 2008 que, transcrita di: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDIA PRESIDENCIA 
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ASUNTO: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 
 
Visto  o informe da Intervención municipal nº 339/2008 de 28 de xullo  relativo   á fiscalización 
das facturas obxeto do expediente de recoñecemento extraxudicial nº 10/2008 por un importe 
total de 313.606,01 € 
 
Considerando que no citado informe  poñíase  de manifesto, entre outras cuestións,   a 
necesidade de que polo concello se procedese  ó recoñecemento e pago das citadas facturas 
pois noutro caso estaríase  a producir un enriquecemento inxusto da administración. 
 
Dado que as facturas  ás que se fixo referencia  corresponden todas elas ós exercicios 2006 
e 2007,  polo que para proceder á súa aprobación deberá  procederse ó seu recoñecemento 
extraxudicial de créditos. O nome de “recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva da 
posibilidade que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas 
económicas que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de 
non seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de 
servicios, execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, 
evitando así a necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos 
contratistas, que serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí 
deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos 
xudiciais. 
 
 En definitiva, a proposta  de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello 
recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos 
realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración.  
 
Considerando que  tal e como se  puxo de manifesto no informe da intervención municipal no 
orzamento do exercicio 2007, prorrogado non existe crédito adecuado para proceder á 
imputación destes gastos (nin tampouco no do exercicio 2008 que neste momento está 
aprobado definitivamente) o que implica que  ó tratarse de facturas dos exercicios 2006 e 
2007 e sen crédito a competencia para o recoñecemento extrajudicial de crédito corresponde  
ó Concello-Pleno.  
 
 Na medida en que non existe crédito  no orzamento vixente  para proceder directamente  ó 
recoñecemento extraxudicial destas facturas,  e que a habilitación do  mesmo  está ligado  á 
aprobación  dos expedientes modificativos de crédito nas modalidades de suplemento de 
crédito nº 16/08 e crédito extraordinario nº 17/08.  

Por  todo o anterior, esta Alcaldía emite a seguinte proposta de acordo para que, previo 
dictame da Comisión de FAcenda, polo Concello-Pleno se adopten os seguintes acordos: 
1º. Levantamento do reparo con efectos suspensivos formulado pola intervención municipal, 
que consta no informe de data 18 de  agosto de 2008. 
 

2º Aproba-lo recoñecemento extraxudicial das  facturas relativas ó expediente de 
recoñecemento extraxudicial nº 10/08  por un importe total de 313.606,01 € condicionando, 
en todo caso,  a súa efectividade   á  aprobación definitiva dos expedientes de suplemento de 
crédito nº 18/08 e  crédito extraordinario 17/08, de maneira que unha vez que se produza a 
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entrada en vigor do expediente modificativo simultáneamente se procederá  á realización dos 
asentos contables relativos á contabilización dos citados gastos. 

3º A conseguinte aprobación, e pago, da relación de facturas que figura como anexo ó final 
da documentación.  
 

En Fene, a 18 de agosto de 2008 

A ALCALDESA ACCTAL 

ASdo.- Rita Mª Couto Seijido. 

ANEXO 
 
Nº Rex Factura  

Proveedor/acreedor Im77porte
2843 LA VOZ DE GALICIA 319,00 
2980 FERROL HOY 240,00 
3040 FLORISTERIA LOTO 165,00 
3070 RECUNCHO DOS MANOLOS SL 490,00 
3071 RECUNCHO DOS MANOLOS SL 1030,00 
2882 IGMAR SERVICIOS ACUSTICOS SL 417,60 
2876 TRANSPORTES GARCIA SECO 90,00 
2969 CCC CHAMORRO-ASPROMOR SL 255,00 
2873 ATISAE 111,55 
3043 OFINOLTA SL 604,02 
2858 EUMELEC GALICIA SL 126,44 
3046 EDITORIAL LA CAPITAL 313,20 
3058 BREAMO SL 216,92 
3062 LA VOZ DE GALICIA 406,00 
1751 ARIAS & BALSA 6697,29 
2157 ARIAS & BALSA 1160,00 
2989 GERMAN ACCION 1096,20 
2773 APLICACIÓN PARA CRISTALIZADOS SL 1619,94 
2879 APLICACIÓN PARA CRISTALIZADOS SL 404,99 
2853 GAINTO SL 5582,22 
3066 TALLERES ALCA 43,40 
2983 AUTO REPARACIONES SANTA ANA SL 198,94 
1820 ARPROSA 591,14 
1896 ALMACENES RIVERA SL 1799,93 
1819 AGRO-FERROL SL 349,55 
1862 AGRO-FERROL SL 71,70 
1966 IMPRENTA SAN ESTEBAN 171,51 
2968 SONIDO E IMAGEN 540,00 
3051 ESPARTA 44,45 
2738 COFERSA  87,05 
1865 SOUTO-MAQUINARIA SL 133,95 
2822 TALLERES VICENTE REY SL 427,59 
2028 HIJOS DE LOSADA CANCELO 466,32 
3061 LAYHER 826,60 

 10



  UNIDADE: SECRETARÍA 
  EXPEDIENTE: 2008/PL001/000013 
 
 

2748 APLICACIÓN PARA CRISTALIZADOS SL 1245,28 
2995 APLICACIÓN PARA CRISTALIZADOS SL 711,59 
2709 RICO CABAÑAS SL 487,20 
2710 RICO CABAÑAS SL 487,20 
2006 ELECTRICIDAD PERMUY 37,15 
1930 ALMACENES RIVERA SL 29,35 
2245 COMASA 301,95 
2455 COFERSA  26,12 
2459 COFERSA  52,25 
2929 ASCENSORES ENOR 432,37 
2560 COMASA 278,17 
1705 ARBESA 26,54 
1772 CRISTALERIA IRIS 248,60 
1856 CRISTALERIA IRIS 317,35 
1901 ALMACENES RIVERA SL 118,32 
1902 ALMACENES RIVERA SL 231,05 
1995 HIJOS DE LOSADA CANCELO 466,32 
2322 CRISTALERIA IRIS 186,08 
2420 ALMACENES RIVERA SL 150,80 
2431 ELECTRICIDAD PERMUY 141,64 
2567 COMASA 1642,01 
2575 COMASA 1798,03 
2457 COFERSA  82,71 
2458 COFERSA  91,43 
2463 COFERSA  97,96 
2464 COFERSA  19,59 
2466 COFERSA  6,53 
2467 COFERSA  6,53 
1784 ESPARTA 12,01 
2246 COMASA 593,28 
2810 COMASA 107,53 
2023 INITIAL 532,40 
2661 LIMPIEZAS BEATRIZ GABEIRAS SL 1712,26 
2662 LIMPIEZAS BEATRIZ GABEIRAS SL 1089,62 
2663 LIMPIEZAS BEATRIZ GABEIRAS SL 7501,35 
2772 APLICACIÓN PARA CRISTALIZADOS SL 1634,44 
2774 APLICACIÓN PARA CRISTALIZADOS SL 2464,63 
3033 APLICACIÓN PARA CRISTALIZADOS SL 1089,62 
1660 RICO CABAÑAS SL 473,45 
1897 ALMACENES RIVERA SL 21,46 
2003 ELECTRICIDAD PERMUY 180,96 
2187 ELECTRICIDAD PERMUY 137,69 
2188 ELECTRICIDAD PERMUY 2823,95 
2190 ELECTRICIDAD PERMUY 271,97 
2239 COMASA 414,17 
2240 COMASA 152,55 
2419 ALMACENES RIVERA SL 1,74 
2002 ELECTRICIDAD PERMUY 104,28 
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2776 ELECTRICIDAD PERMUY 114,14 
3035 GENERAL LIGHTSEARCH, S.L. 1339,96 
2398 ELECTRICIDAD PERMUY 1350,58 
1630 FERRETERIA ANDAINA SL 356,04 
2765 AGRICOLA CARBALLEIRA 230,00 
2558 PORTOMOTOR SL 1025,49 
1936 AUTOREPARACIONES SANTA ANA 364,24 
1807 ELECTRICA DE M LEIRA SL 38,81 
2653 ELECTRA DEL CABALAR SL 207,79 
2698 ELECTRICA DE M LEIRA SL 49,82 
1410 FERRETERIA ANDAINA SL 762,90 
1412 FERRETERIA ANDAINA SL 631,24 
1722 AGRO-FERROL SL 31,45 
2443 CUTUS 34,20 
2566 COMASA 472,46 
2517 ZONAS VERDES ANIBAL SOTO 308,56 
2518 ZONAS VERDES ANIBAL SOTO 1549,76 
3053 XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS 12000,00 
1738 RICO CABAÑAS SL 2822,28 
1727 RICO CABAÑAS SL 2139,04 
1730 RICO CABAÑAS SL 2244,60 
1731 RICO CABAÑAS SL 951,20 
1733 RICO CABAÑAS SL 2853,60 
1734 RICO CABAÑAS SL 1194,80 
1735 RICO CABAÑAS SL 2316,52 
1736 RICO CABAÑAS SL 2934,80 
1737 RICO CABAÑAS SL 2735,28 
1739 RICO CABAÑAS SL 2890,14 
1740 RICO CABAÑAS SL 2967,28 
1741 RICO CABAÑAS SL 2751,52 
1934 RICO CABAÑAS SL 1395,65 
1662 RICO CABAÑAS SL 563,76 
1598 RICO CABAÑAS SL 551,54 
1724 RICO CABAÑAS SL 1934,88 
2845 FERRETERIA ANDAINA SL 576,29 
1344 ELECTRICIDAD PERMUY 8891,85 
1943 EMAFESA  xuño 10676,57 
1944 EMAFESA xullo 11175,40 
2328 EMAFESA agosto 11240,24 
2329 EMAFESA setembor 10030,82 
2751 EMAFESA octubre 10323,36 
2817 AQUAGEST 117,74 
2847 AQUAGEST 225,74 
2881 EMAFESA novembro 10020,23 
1636 MANUEL REY SA 730,43 
1721 PORTOMOTOR SL 4551,65 
2033 CENDAN 20,78 
2561 COMASA 28,77 
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1716 ISOLUX CORSAN 2057,48 
1848 ISOLUX CORSAN 2314,67 
2849 URBASER   1742,25 
2892 ISOLUX CORSAN 2314,67 
3034 ISOLUX CORSAN 2057,48 
3049 UTRAMIC   1319,80 
2385 ISOLUX CORSAN 1800,30 
2386 ISOLUX CORSAN 1028,74 
2591 ISOLUX CORSAN 2057,48 
1890 ALMACENES RIVERA SL 368,18 
2571 COMASA 268,92 
2468 COFERSA  19,59 
3054 ARRIVA 474,20 
2400 ELECTRICIDAD PERMUY 1044,00 
2403 ELECTRICIDAD PERMUY 1542,80 
2408 ELECTRICIDAD PERMUY 255,20 
2399 ELECTRICIDAD PERMUY 1218,00 
2745 WOLKERS KLUWER 245,44 
1632 HIJOS DE LOSADA CANCELO 154,30 
2410 ATISAE 107,81 
2461 COFERSA  143,68 
1634 COPIGAL 87,00 
2354 ATIAE SL 167,04 
1682 IMPRENTA SAN ESTEBAN 187,55 
1953 IMPRENTA SAN ESTEBAN 12,00 
2094 IMPRENTA SAN ESTEBAN 39,80 
2095 IMPRENTA SAN ESTEBAN 26,25 
2100 IMPRENTA SAN ESTEBAN 788,80 
2335 IMPRENTA SAN ESTEBAN 145,00 
2213 LIBRERÍA ALBADA 142,65 
2215 LIBRERÍA ALBADA 122,90 
2855 LIBRERÍA ALBADA 78,55 
2856 LIBRERÍA ALBADA 70,80 
2857 LIBRERÍA ALBADA 111,25 
1683 IMPRENTA SAN ESTEBAN 52,05 
2102 IMPRENTA SAN ESTEBAN 119,02 
2371 RESTAURANTE MUNDIAL SL  100,00 
2372 RESTAURANTE MUNDIAL SL  60,00 
2373 RESTAURANTE MUNDIAL SL  90,00 
2374 RESTAURANTE MUNDIAL SL  60,00 
1596 BOSTON INTENACIONAL SA 93,00 
2445 BIBLOS CLUBE DE LECTORERS SL 104,00 
1957 IMPRENTA SAN ESTEBAN 290,00 
1959 IMPRENTA SAN ESTEBAN 203,00 
1961 IMPRENTA SAN ESTEBAN 1537,00 
1964 IMPRENTA SAN ESTEBAN 261,00 
2096 IMPRENTA SAN ESTEBAN 1374,60 
2098 IMPRENTA SAN ESTEBAN 203,00 
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2099 IMPRENTA SAN ESTEBAN 493,00 
2101 IMPRENTA SAN ESTEBAN 696,00 
2598 IMPRENTA SAN ESTEBAN 2146,00 
1674 IMPRENTA SAN ESTEBAN 464,00 
2678 COMERCIAL GRUPO ANAYA 17,97 
2677 COMERCIAL GRUPO ANAYA 522,70 
1991 RENOR SL 1791,04 
2674 SOCIEDADE X DE AUTORES 371,20 
2675 SOCIEDADE X DE AUTORES 232,56 
1672 IMPRENTA SAN ESTEBAN 145,00 
1678 IMPRENTA SAN ESTEBAN 7,00 
1679 IMPRENTA SAN ESTEBAN 3,60 
1960 IMPRENTA SAN ESTEBAN 179,80 
2308 ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS EA 480,00 
2580 ARTESTUDIO 850,00 
2750 AUTOESCUELA FENESPORT 1696,50 
2865 MONTSERRAT RIVERA CRESPO 1442,00 
3068 MADRIGALIA 721,00 
2562 COMASA 5,03 
2439 TAGENATA 3000,00 
2818 ARRIVA 80,00 
3060 PRODUCCIONS IRIS 2088,00 
1863 AUTOS CAMILO SA 1300,05 
2931 AUTOESCUELA FENESPORT 2061,90 
2402 ELECTRICIDAD PERMUY 2277,08 
2396 ELECTRICIDAD PERMUY 3657,18 
3079 CAMILO ARES, SÑ 9350,38 
2401 ELECTRICIDAD PERMUY 580,00 
2405 ELECTRICIDAD PERMUY 278,40 
2563 COMASA 45,65 
2005 ELECTRICIDAD PERMUY 68,13 
2252 COMASA 494,52 
2397 ELECTRICIDAD PERMUY 713,12 
2564 COMASA 7,66 
2775 ELECTRICIDAD PERMUY 46,40 
2462 COFERSA  165,07 
2369 PROEL ASCENSORES SL 11,60 
1684 IMPRENTA SAN ESTEBAN 46,90 
1688 IMPRENTA SAN ESTEBAN 26,85 
1951 IMPRENTA SAN ESTEBAN 67,60 
2336 IMPRENTA SAN ESTEBAN 423,40 
1689 IMPRENTA SAN ESTEBAN 32,70 
1958 IMPRENTA SAN ESTEBAN 1392,00 
1673 IMPRENTA SAN ESTEBAN 696,00 
1690 IMPRENTA SAN ESTEBAN 603,20 
1950 IMPRENTA SAN ESTEBAN 336,40 
1671 IMPRENTA SAN ESTEBAN 406,00 
1711 TROFEOS MARVI 239,42 
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1645 ASOCIACION INXERTO 800,00 
1994 RENOR SL 5278,00 
3063 BEGANO 150,87 
2621 TROFEOS MARVI 866,08 
2972 ROMALDE 660,00 
2131 SUGEMA 1241,20 
2132 SUGEMA 348,00 
2295 SUGEMA 464,00 
2534 SUGEMA 348,00 
2210 MANUEL COUCE VIGO 1160,00 
2519 ZONAS VERDES ANIBAL SOTO 1547,44 
2520 ZONAS VERDES ANIBAL SOTO 981,36 
1949 IMPRENTA SAN ESTEBAN 29,60 
1680 IMPRENTA SAN ESTEBAN 38,28 
1685 IMPRENTA SAN ESTEBAN 41,76 
2380 INFORTECNICA 522,00 
3056 FM COMUNICACIÓN CB 2811,64 
3057 FM COMUNICACIÓN CB 914,28 
1287 EMUGA 180,00 
1702 GAMP 114,04 
1925 GAMP 27,50 
2721 RICO CABAÑAS SL 788,80 
2722 RICO CABAÑAS SL 508,08 
2723 RICO CABAÑAS SL 424,56 
2743 CARBUROS METALICOS 77,66 
3013 CARBUROS METALICOS 83,06 
1704 ARBESA 118,29 
1898 ALMACENES RIVERA SL 9,23 
1899 ALMACENES RIVERA SL 813,25 
1900 ALMACENES RIVERA SL 178,99 
1903 ALMACENES RIVERA SL 6,26 
1910 ARMASA 254,36 
1911 ARBESA 194,73 
1927 ALMACENES RIVERA SL 32,19 
1928 ALMACENES RIVERA SL 22,48 
1929 ALMACENES RIVERA SL 339,91 
1931 ALMACENES RIVERA SL 143,72 
1932 ALMACENES RIVERA SL 18,32 
1933 ALMACENES RIVERA SL 19,77 
2248 COMASA 865,20 
2249 COMASA 383,54 
2417 ALMACENES RIVERA SL 7,49 
2000 ELECTRICIDAD PERMUY 182,12 
1130 PORTOMOTOR SL 1091,47 
847 PORTOMOTOR SL 1312,45 

1769 FERNANDEZ JOVE SA 6,84 
1939 PORTOMOTOR SL 421,25 
2982 AUTO REPARACIONES SANTA ANA SL 136,59 
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2984 AUTO REPARACIONES SANTA ANA SL 496,27 
1782 ESPARTA 433,86 
1785 ESPARTA 900,35 
1816 RICO CABAÑAS SL 237,80 
1818 RICO CABAÑAS SL 334,08 
2711 RICO CABAÑAS SL 531,28 
2720 RICO CABAÑAS SL 2640,16 
2724 RICO CABAÑAS SL 213,44 
2725 RICO CABAÑAS SL 2505,60 
2726 RICO CABAÑAS SL 1565,42 
1817 RICO CABAÑAS SL 371,20 
2834 AREA DE SERVICIO VILAR DO COLO SL 30,01 
1956 IMPRENTA SAN ESTEBAN 2784,00 
1241 PASCUAL MARTINEZ, SL 3.506,70 
1242 PASCUAL MARTINEZ, SL 1.222,18 
1243 PASCUAL MARTINEZ, SL 6.186,56 

313.606,01
 
   

Visto o informe de Intervención núm. 339/2008, de data 18 de agosto de 2008 que, transcrito 
di: 
 
“DE INTERVENCION 
O CONCELLO PLENO 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 339/2008. 
 
ASUNTO: Fiscalización previa  preceptiva do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 
polo Concello-Pleno  nº 10/2008. 

 
LEXISLACIÓN E NORMATIVA APLICABLE BASICA 
-(TRLRFL) artigos 163,173,215 a 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se 
aproba o Texto Refundido Da Lei Reguladora das Fachendas Locais. 
-(RD500/1990) artigos 26.2c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenrola o 
capítulo primeiro do Título Segundo do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 
-(LBRL) artigo 112.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime local. 
-(TRRL) artigo 23.1 do Real decreto Lei 781/1986 polo que se aproba o Texto Reundido das 
Disposicións vixentes en materia de Réxime local. 
-Bases de execución do orzamento do exercicio 2007, prorrogado ó 2008. 
 
ANTECEDENTES 
Con data de 18 de agosto, a Alcaldía propón a aprobación  da relación de facturas   co obxeto de 
proceder ó seu recoñecemento extraxudicial polo Concello-Pleno  ó non ser incluidas no orzamento do 
exercicio económico que lle correspondía. O importe total ascende a  313.606,01 €. 
 
A relación de facturas é a que se determina na providencia de inicio do expediente. 
 
Simultáneamente  ó presente expediente tramítase expedientes de crédito extraordinario nº 17/08 e de 
suplemento de crédito 18/08 para habilitar o crédito necesario para o recoñecemento extraxudicial. 
 
INFORME 

 16



  UNIDADE: SECRETARÍA 
  EXPEDIENTE: 2008/PL001/000013 
 
 

 
Primeiro.-Principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios: O artigo 163.5 do 
TRLRFL e o artigo 25 do  RD500/1990 refírense ó principio de especialidade cuantitativa dos créditos 
orzamentarios no ámbito local. Ditos créditos teñen carácter limitativo e vinculante, por eso non poden 
adquirirse compromisos de gasto  por cuantía  superior ó importe dos créditos autorizados no estado 
de gastos. A infracción do principio orzamentario penalízase coa nulidade de pleno dereito dos 
acordos, resolucións e actos administrativos que incurran na mesma. 
 
Segundo.-Principio de anualidade orzamentaria: O artigo 26 do RD 500/90, que transcribe casi 
literalmente o artigo 163 do TRLRFL, refírese ó principio de especialidade temporal, según o cal 
con cargo ós créditos do estado de gastos de cada orzamento solo poderán recoñecerse 
obrigas derivadas de adquisicións, obras, servicios e demáis prestacións ou gastos en xeral 
que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Ainda así, aplicaránse ós 
créditos do orzamento vixente, no momento do seu recoñecemento, as seguintes obrigacións: 

-          As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas 
retribucións con cargo ós Orzamentos Xerais da Entidade. 
-          As derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en exercicios anteriores, 
previa incorporación de créditos no suposto establecido no artigo 163.3. 
-          As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do RD 
500/90. Neste último artigo cítase a figura do recoñecemento extraxudicial de crédito. 
 

Terceiro.-Concepto de recoñecemento extraxudicial de créditos:A xurisprudencia do Tribunal 
Supremo (Sentencias de 12 de febreiro de 1990, 25 e 8 de outubro de 1986) atenúa o rigor na 
aplicación dos principios citados ó contrastarlos coa “Teoría do enriquecimento inxusto”, pola que  
 
“no se puede alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la ausencia de 
ciertas formalidades.” 
 
Ademáis debemos ter en conta os principios de confianza lexítima e boa fe que deben presidir as 
relacións entre as Administracións Públicas e os cidadáns. Estos principios, que xa foran recoñecidos 
pola xurisprudencia contencioso-administrativa, incorporáronse ó dereito positivo na Lei 4/99, que 
modifica parcialmente a Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e 
Procedemento Administrativo Común. 
 
Do anterior dedúcese que o nome de “recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva da posibilidade 
que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda 
incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non seguir o procedemento de 
adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios, execución de obras ou entrega de 
materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións xudiciais 
correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada teoría do 
enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en canto vense a 
sustituir ós órganos xudiciais. 
 
Cuarto.-Enriquecemento inxusto da Adminsistración: A proposta pretende que o Concello 
recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas 
en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración. No noso dereito ,e a falta 
dun texto legal que consagre dito principio, foi a xurisprudencia a que fixo múltiples aplicacións da idea, 
que pode por elo considerarse como doctrina xurisprudencial.  
 
Si finalmente se considera que o servicio debe de ser abonado polo concello, danse os requisitos para 
que prospere dita petición, xa que o concello obteria unha ventaxa patrimonial ( servicio executado) e o 
contratista veríase empobrecido pola ventaxa obtida polo concello e non existiría causa que xustificase  
a merma patrimonial dos terceiros afectados. 
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Ademais os retrasos no recoñecemento e abono de obrigas  poden dar lugar á reclamación de xuros 
de demora, co conseguinte perxuicio económico para o concello. 
 
Quinto.- Competencia: A base 25ª de BE/07, prorrogado, referida ó recoñecemento extraxudicial dos 
créditos, dispón que “…..O recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderá ó Concello Pleno. 
Cando no expediente tramitado ó efecto se acredite a existencia de crédito disponible, nas partidas 
orzamentarias de aplicación, dentro do seu nivel de vinculación, para facer fronte ás obrigas derivadas 
de tal recoñecemento, a competencia será do Alcalde. Todo elo de conformidade do establecido no art. 
60 en relación có 26.1c) do R.d 500/1990, de 20 de abril” 
Nas partidas orzamentarias ás que se imputan as facturas que figuran na proposta de Alcaldía non  
existe crédito disponible para os gastos do exercicio anterior, polo que o órgano competente para o 
recoñecemento extraxudicial de crédito será o Pleno ó amparo do RD500/90 e de conformidade co 
previsto nas BEO/07, prorrogado. 
Tendo en conta que no momento de tramitación do presente expediente o orzamento do exercicio 
2008 está aprobado definitivamente e pendente unicamente da súa entrada en vigor, tal e como se  
indicou pola Alcaldía nas memorias xustificativas dos expedientes de  crédito extraordinario e 
suplemento de crédto ós que vai ligado este expediente,as imputacións orzamentarias das facturas 
obxeto do presente expediente tiveronse en conta tomando como referencia as previsións do novo 
orzamento posto que, previsiblemente, a aprobación deste expediente producirase cando  o orzamento 
do exercicio 2008 xa entrou en vigor, orzamento no que tampouco se consignaron os créditos 
suficientes para poder facer fronte ó recoñecemento extraxudicial das facturas obxeto do presente 
expediente. 
 
Sexto.- Os documentos presentados reúnen os requisitos esixidos polo artigo 6 do Real 
Decreto1496/2003,de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as 
obrigas de facturación.  Non obstante o anterior, realízanse determinadas observacións  no apartado 
específico  do presente informe. 
As facturas están conformadas polos concelleiros responsables o que implica que efectivamante o 
gasto foi realizado. 
 
Séptimo.-  Na medida en que non existe crédito  no orzamento vixente  para proceder 
directamente  ó recoñecemento extraxudicial destas facturas,  e que a habilitación do  mesmo  
está ligado  á aprobación  dos expedientes modificativos de crédito nas modalidades de crédito 
extraordinario nº 17/08 e de suplemento de crédito 18/08. Posto que ámbolos expedientes se 
tramitan simultáneamente e se atopan íntimamente ligados de maneira que a aprobación do 
crédito extraordinario condiciona a aprobación do recoñecemento extraxudicial, no acordo que 
adopte o Pleno  debería de facerse referencia en todo caso á  que  a aprobación do 
recoñecemento extraxudicial queda condicionada á aprobación definitiva e entrada en vigor dos 
expedientes modificativos de crédito a  través dos cales se habilita crédito para a aprobación 
dos presentes gastos . 

Octavo.- As facturas obxeto do presente expediente coa excepción das presentadas pola 
empresa Pascual Martínex, SL non tiveron entrada no Concello a través do rexistro xeral de 
entrada e todo elo nos termos a que fai referencia o ROF. Non obstante o anterior, esta 
Intervención emitiu un informe específico sobre este aspecto que foi remitido á Alcaldía a 
través do rexistro xeral de entrada co fin último de poder deixar constancia documental (por 
motivos de seguridade xurídica) da relación de facturas que constaban a esta Intervención 
pendentes de aprobación a través do correspondente expediente de recoñecemento 
extraxudicial  e sen rexistro de entrada. 

CONCLUSIÓN.- 
 
 A fiscalización desta intervención en relación co presente expediente  de recoñocemento 
extraxudicial 10/08 é de conformidade parcial, salvo no relativo ás facturas que se fiscalizan de 
desconformidade (con e sin efectos suspensivos) e que se relacionan no apartado de 
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observacións do presente informe, e sen perxuicio do advertido  no punto 7 do presente 
informe. 
 
Segundo criterio da que suscribe o presente informe, si se acreditase a obrigación do concello de facer 
fronte ós gastos descritos, procedería, dado que non existe crédito no orzamento do presente exercicio 
para facer fronte ó gasto que se propón, que polo Pleno e baixo a súa responsabilidade, se procedera 
a recoñecer extraxudicialmente o crédito a favor dos terceiros antes relacionados. Non obstante, deben 
de poñerse de relevo as  consecuencias negativas derivadas da tramitación deste tipo de expedientes, 
sendo entre outras: 
* Xurídicas: 
Co incumprimento da legalidade aplicable na realización do gasto público e a posible existencia e 
esixencia de responsabilidade de diversos tipos (administrativa, civil penal); debéndose ter 
especialmente en conta o establecido ó respecto na disposición adicional 5ª da LCAP referida á 
responsabilidade das autoridades e do persoal ó servicio das Administracións Públicas, artigo no que 
se dispón que: 
“1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas derivados de sus actuaciones en materia de contratación 
administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración se exigirá con 
arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 
responsabilidad patrimonial. 
2.      La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la 
presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando mediare al 
menos negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia.” 
Así mesmo, no artigo 60 do TRRL disponse que: 
“Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo o culpa o negligencia, adopten 
resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán obligados a 
indemnizar a la Corporación Local los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con 
independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.” 
Con respecto ó indicado, no artigo 78 da LRBRL establécese que: 
“1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad 
civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se 
exigirán ante los tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario 
aplicable. 
2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros 
de las mismas que los hubieran votado favorablemente. 
1.      Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembro 
cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si 
éstos hubiesen sido indemnizados por aquella.” 
No artigo 225.1 do ROF establécese que : 
“Las entidades locales podrán instruir expediente, con audiencia del interesado, 
para declarar la responsabilidad civil de sus autoridades, miembros, funcionarios y dependientes que, 
por dolo o culpa o negligencia graves, hubieren causado daño y perjuicio a la Administración o a 
terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por aquella.” 
 Así mesmo deberase ter en conta o establecido nos artigos 140 a 146 da LXO; no artigo 140 da 
citada Lei establécese que: 
 
 “Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que por dolo, culpa o negligencia graves 
adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley estarán 
obligados a indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios que sean consecuencia de 
aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.” 
 
* Económico-orzamentario: 
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 Derivado de que os gastos corresponden ó exercicio 2006 e 2007 que teñen a consideración de 
pechados cos conseguintes quebrantos económicos á facenda municipal, distorsionando  o resultado 
orzamentario real e incidindo negativamente nas previsións orzamentarias, e no equilibrio orzamentario 
real. 
*Comercial: 
 Así mesmo deberase ter en conta o quebranto económico causado a diversos proveedores. 
 
OBSERVACIONS  
 
- Fiscalízase desfavorablemente e sen efectos suspensivos as seguintes facturas: 
1/ Factura de Asociación XVV Inxerto (G15343825) por importe de 800,00 € en concepto de  
actividades de circo o día do deporte na rua. 
2/ Facturas de Mª del Pilar  Correa Rodríguez (32607914D) por importes de 142,65 €; 122,90 €; 78,55 
€; 70,80 €; 111,25 €. 
3/Facturas de Autoescuela Fenesport por importes de 1.696,50 €; 2.061,90 € en concepto de diversos 
servicios. 
4/Facturas de Recunchos dos Manolos, SL por importes de 490,00 € e 1.030,00 € en concepto de  
servicios de comidas diversas (día da Constitucións, etc). 
Nos casos anteriores, as facturas presentadas non reunen todos e cada un dos requisitos a que fai 
referencia o Real Decreto 1496/2003, polo que se  regulan as obrigas de facturación de empresarios e 
profesionais, non constando datos como a base impoñible, IVE, CIF, nº factura do concello ou 
dirección.  
 
-Fiscalizase desfavorablemente e con  efectos suspensivos as seguintes facturas: 
1/Facturas de Isolux Corsán Servicios, SA (A80961618) por importes de: 2.057,48 €; 2.314,67 €; 
1.800,30€; 1.028,74€; 2.057,48€; 2.314,67€; 2.057,48€ en concepto de servicios de recollida de lixo 
meses de maio, xuño, xullo, agosto, setembro, outubro e   novembro. 
2/Facturas de Limpiezas Beatriz Gabeiras, SL (B70072020)  en concepto de servicios de limpeza dos 
colexios públicos durante os meses de setembro, outubro, novembro e decembro por importes 
de:1.712,26 €; 1.089,62 €; 7.501,35 €; 1.634,44 €; 2.464,63 €; 1.089,62 €. 
3/Factura de Xestión Ambiental de Contratas (B36746584)  por importe de 12.000,00 € en concepto de 
traballos de limpeza do río Cádavo. 
Nos casos dos apartados 1/, 2/ e 3/ os conceptos facturados responden a contratos de servicios, 
contratos que se rexían polo disposto no TRLCAP en canto á súa preparación e adxudicación. 
Neste caso, polos importes facturados no propio exercicio 2007,  dedúcese que estamos ante un  
contrato de  importe superior a 12.000,00 euros, polo que non pode ser calificado de contrato menor 
(artigo 56 do RDL 2/2000).  Por tanto, serían de aplicación a este contrato as normas relativas ás 
actuacións administrativas preparatorias, así como á tramitación dos expedientes de contratación e 
adxudicación de contratos, recollidas no TRLCAP.. 
 
No expediente, está formado únicamente, según datos obrantes nesta intervención, polas facturas 
fiscalizadas, debidamente conformadas. 
 
Por todo o antedito, esta intervención emite informe desfavorable con efectos suspensivos por haberse 
omitido o procedemento para a contratación dos servicios facturados nos termos esixidos polo 
TRLCAP (agora, LEi 30/2007, de 30 de outubro) e normativa de aplicación. Corresponde ó Pleno da 
Entidade Local a resolución das discrepancia (artigo 217 do TRLRFL “…No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: 
a)      Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito 
b)      Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia) 
Fene, a 18 de agosto de 2008. 
A Interventora 
Asdo: Marta Roca Naveira” . 
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Vista a Nota informativa de Secretaría núm. 42  /2008, de data 18 de agosto de 2008 que, 
transcrita di:  
  
“NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA                                                     42/2008 
 
Téndose presentado nesta Secretaría  expediente de  recoñemento extraxudicial de créditos nº 
10/2008,  en uso das atribucións conferidas polo artigo 177 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro á Secretaría da Corporación, por esta Secretaría fánse as seguintes observacións: 
 
- Consta no expediente examinado informe de ntervención nº 339/2008. En dito informe fiscalízanse de 
conformidade parcial o expediente, salvo no relativo ás facturas que se fiscalizan de desconformidade( 
con ou sin efectos suspensivos) e que se relacionan no apartado de observacións do mesmo As 
facturas  fiscalizadas desfavorablemente pola Intervención no referido informe son as seguintes:  
 
 Fiscalizadas desfavorablemente sen efectos supensivos: 
1/ Factura de Asociación XVV Inxerto (G15343825) por importe de 800,00 € en concepto de  
actividades de circo o día do deporte na rua. 
2/ Facturas de Mª del Pilar  Correa Rodríguez (32607914D) por importes de 142,65 €; 122,90 €; 78,55 
€; 70,80 €; 111,25 €. 
3/Facturas de Autoescuela Fenesport por importes de 1.696,50 €; 2.061,90 € en concepto de diversos 
servicios. 
4/Facturas de Recunchos dos Manolos, SL por importes de 490,00 € e 1.030,00 € en concepto de  
servicios de comidas diversas (día da Constitucións, etc). 
 
     Fiscalizadas desfavorablemente con efectos supensivos: 
1/Facturas de Isolux Corsán Servicios, SA (A80961618) por importes de: 2.057,48 €; 2.314,67 €; 
1.800,30€; 1.028,74€; 2.057,48€; 2.314,67€; 2.057,48€ en concepto de servicios de recollida de lixo 
meses de maio, xuño, xullo, agosto, setembro, outubro e   novembro. 
2/Facturas de Limpiezas Beatriz Gabeiras, SL (B70072020)  en concepto de servicios de limpeza dos 
colexios públicos durante os meses de setembro, outubro, novembro e decembro por importes 
de:1.712,26 €; 1.089,62 €; 7.501,35 €; 1.634,44 €; 2.464,63 €; 1.089,62 €. 
3/Factura de Xestión Ambiental de Contratas (B36746584)  por importe de 12.000,00 € en concepto de 
traballos de limpeza do río Cádavo. 
 
Sinálase pola Intervención municipal no informe citado, verbo das facturas fiscalizadas 
desfavorablemente sen efectos suspensivos que: 
” Nos casos anteriores, as facturas presentadas non reunen todos e cada un dos requisitos a que fai 
referencia o Real Decreto 1496/2003, polo que se  regulan as obrigas de facturación de empresarios e 
profesionais, non constando datos como a base impoñible, IVE, CIF, nº factura do concello ou 
dirección. “ 
e verbo das facturas fiscalizadas desfavorablemente e con efectos suspensivos  que:  
“ Nos casos dos apartados 1/, 2/ e 3/ os conceptos facturados responden a contratos de servicios, 
contratos que se rexían polo disposto no TRLCAP en canto á súa preparación e adxudicación. 
Neste caso, polos importes facturados no propio exercicio 2007,  dedúcese que estamos ante un  
contrato de  importe superior a 12.000,00 euros, polo que non pode ser calificado de contrato menor 
(artigo 56 do RDL 2/2000).  Por tanto, serían de aplicación a este contrato as normas relativas ás 
actuacións administrativas preparatorias, así como á tramitación dos expedientes de contratación e 
adxudicación de contratos, recollidas no TRLCAP.. 
 
No expediente, está formado únicamente, según datos obrantes nesta intervención, polas facturas 
fiscalizadas, debidamente conformadas. 
 
Por todo o antedito, esta intervención emite informe desfavorable con efectos suspensivos por haberse 
omitido o procedemento para a contratación dos servicios facturados nos termos esixidos polo 
TRLCAP (agora, LEi 30/2007, de 30 de outubro) e normativa de aplicación. Corresponde ó Pleno da 
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Entidade Local a resolución das discrepancia (artigo 217 do TRLRFL “…No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: 
a)      Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito 
b)      Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia)” 
 
Esta Secretaría comparte o  anteriormente sinalado  pola Intervención municipal municipal .Á vista de 
que no informe de Intervención se sinala , entre outras cousas que “.... Neste caso, polos importes 
facturados no propio exercicio 2007,  dedúcese que estamos ante un  contrato de  importe superior a 
12.000,00 euros, polo que non pode ser calificado de contrato menor (artigo 56 do RDL 2/2000....” ,  
infórmase que  os diferentes contratos debéronse  adxudicar a traves dos procedementos e formas de 
adxudicación establecidos no Real decreto lexislativo 2/2000 ( agora lei 30/2007, de 30 de outubro), 
dacordo cós principios de publicidade e libre concorrencia, resultando, ademáis, que  o artigo 55 do 
citado texto legal prohíbía a contratación verbal, ao establecer que “La Administración no podrá 
contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia “, como hoxe prohíbe o 
artigo 28 da Lei 7/2007,  de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público(LCSP)  que establece que 
“Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el 
contrato tengaa, conforme a lo señalado en el artículo 97.1, carácter de emergencia”. Polo tanto,  as 
contratacións realizadas  sen seguir  os trámites  previstos na nomativa vixente  , prescindindo total e 
absolutamente dos procedementos legalmente establecidos, infrinxen a legalidade. 
 
 En todo caso infórmase da necesidade de proceder á contratación das diversas prestacións que 
requira o Concello cuxa contía exceda da fixada no artigo 122.3 da Lei 7/2007, de Contratos do Sector 
Público para os contratos menores( 50.000 euros para contratos de obras e 18.000 euros cando se 
trate doutros contratos) dacordo  cós principios de publicidade , libre concorrencia ,igualdade e 
transparencia, e a través dos procedementos regulados na citada Lei . 
 
É o que expoño nesta nota informativa que ocupa duas (2) planas. A presente nota é o resultado da 
análise dos documentos examinados e non abrangue aspectos que, pola súa natureza, requiren dun 
exame máis coidado do expediente polo que as observacións feitas poderán ser ulteriormente 
ampliadas nun informe emitido de acordo có que dispón a normativa de aplicación 
    Fene,  18 de agosto de 2008 
    A SECRETARIA 
   Asdo: Pilar María Pastor Novo.” 
 
Aberto o debate (.../...) 
 
Rematado o debate e sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria, a Comisión 
Informativa de Facenda e Promoción Económica acorda por unanimidade dos/as Sres/as  
Concelleiros/as asistentes á sesión dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía de data 
18 de agosto de 2008, que devén en dictáme nos termos anteriormente transcritos.” 
 
Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
que simplemente queren reiterar o manifestado na comisión; que cren que hai unha serie de 
observacións que se fan constar por parte de Intervención, e queren que quede constancia 
que esas observacións que se fan por parte de Intervención son observacións que o grupo de 
goberno debe de ter en conta e debe de esixir á hora de cumprimentar os requisitos mínimos, 
é dicir,  non se pode admitir e cre que debe ser xa rexeitada de plano segundo se teña 
coñecemento dela, a entrada de facturas que non reúnan os requisitos que establece a lei, 
tales como IVE, CIF, núm. de factura, e que non se pode dar curso a esas facturas desa 
forma. Continúa dicindo que por outro lado se referiron tamén no seu momento a 
determinadas partidas pola prestación de determinados servizos que a propia intervención di 
que non poden ser considerados como un contrato menor e deben ser sometidos ás normas 
de fiscalización que ten precisamente este Concello, e sacarse a licitación pública. 
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(Incorpórase á sesión o Concelleiro Don Manuel Polo Gundín). 
 
Continúa a súa intervención o Sr. Galego Feal e di que a parte de determinadas facturas que, 
si se suman constitúen obra maior, hai algunha outra que se considera obra maior porque 
excede dos doce mil euros, hoxe dos dezaoito mil; que supón que neste caso se refire ao 
exercizo de 2007 e que non cre que sexa contrato menor polo que non debería ser obxecto 
de recoñecemento; di que pese a iso van votar a favor. 
 
Rematado o debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria, o ditame da 
Comisión Informativa de  Facenda e Promoción Económica de data 21 de Agosto de 2008  
sendo aprobado por unanimidade dos/as Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 21 de Agosto de 2008, que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 
 
 
4º.- DACCIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre os números  511 do 1 de agosto 
de 2008 e a número 575 de data 29 de agosto de 2008. 
 
 
5º.- MOCIÓNS URXENTES.- 
 
De seguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai unha moción presentada 
polo Bloque Nacionalista Galego e concede o uso da palabra ao voceiro do BNG para que 
explique a urxencia da admisión a trámite neste pleno da mesma. 
 
A continuación intervén o Sr. Polo Gundín e manifesta que presentan unha moción en 
relación coa aprobación dos orzamentos de cara ao 2009, tamén relacionado coa 
participación das diferentes entidades e o movemento veciñal do Concello na elaboración 
destes orzamentos,; que os prazos legais que marca a lei para aprobación dos orzamentos 
son bastante estrictos e lles obrigaría a estar traballando neles xa no mes de outubro e que o 
que pretenden con esta moción é instar ao Sr. Alcalde para que tome todas as medidas para 
que se empece a traballar nos orzamentos xa no mes de outubro ao obxecto de intentar 
telos, por un lado contrastados co movemento veciñal cos grupos políticos e, por outro, para 
que estean a principios de ano como a todos lles gustaría. 
 
Seguidamente polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a urxencia da 
moción, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: dez (10) dos/as Sres/as Concelleiros/as Dª Rita María Couto Seijido, Don 
Manuel Polo Gundín, Dona Inés Roca Requeijo, Don Edgar Antonio Vigo López, Don Manuel 
V. Pico Sanmartín, Don Gumersindo Pedro Galego Feal, Dona Rocio Aurora Bértoa Puente, 
Don Juan José Franco Casal, Dª María Pilar Fornos Corral e Don Manuel Sánchez Martínez. 
Votos en contra: sete (7) dos/as Sres/as Concelleiros/as Don José Iván Puentes Rivera, Don 
Antón Lois Noceda Carballo, Don José Antonio López Rodríguez, Dona María del Carmen 
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Silvar Canosa, Don Manuel López Rodríguez, Dona Amalia García Balado e Don Manuel 
Angel Rodríguez Carballeira. 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido  procede a 
dar lectura á moción que,  transcrita di: 
 
“Manuel Polo Gundín portavoz do GM do BNG no concello de Fene, ao abeiro da lexislación 
vixente presenta a seguinte Moción: 
 
Exposición de motivos: 
O fomento da participación cidadán é unha obriga inherente a calquera representante político. 
Coincidimos xa que logo na preocupación por transformar a democracia representativa en 
participativa, arbitrando canles para que a cidadanía decida o destino dos recursos 
municipais e iso vaia acompañado da definición das principais demandas e preocupacións 
veciñais en materia de investimentos públicos. 
Afondar esas liñas de actuación converterase nunha ferramenta para profundar na 
democracia e para achegar a cidadanía ás institucións locais, e viceversa. 
Non obstante, a aplicación dunha metodoloxía nesta materia precisa do coñecemento previo 
da realidade. En Ferrolterra en xeral, e en Fene en particular, o movemento asociativo conta 
cunha historia, cunha forza e tradición apreciable. Existen sociedades de máis de medio 
século de vida, enraizadas na cidadanía, cun importante patrimonio e cunha tradición 
reivindicativa que non se pode nin se debe botar pola borda nunha semana. 
O Concello de Fene puxo en marcha dende as primeiras eleccións democráticas un sistema 
participativo e asembleario, dándolle voz ás entidades en todos os problemas relevantes para 
a vida local. Puxéronse en marcha en diferentes épocas o Consello municipal de Saúde, 
Consello municipal da Muller, Consello municipal de Educación, e o Consello Asesor da radio 
municipal. Dentro desa filosofía global, o Concello de Fene convocou dende comezos da 
década dos 80 ás sociedades para expoñerlle o borrador de orzamentos e recoller no 
documento final ás súas propostas e suxestións. A pesar de que as sociedades se atopen 
nunha certa crise, ou precisamente por iso, coidamos que a institución local debe arbitrar 
medidas para o afortalamento do movemento asociativo. Dotar ás sociedades de recursos e 
de capacidade de decisión en temas cruciais da localidade son liñas de actuación que se 
mantiveron no pasado, pero nas que se debe de afondar para facer realidade os 
PRESUPOSTOS PARTICIPATIVOS. 
 
Por todo iso, proponse a adopción dos seguintes acordos: 
 
1. A Alcaldía comprométese a entregar aos grupos políticos e ás entidades cidadáns o 
borrador dos ORZAMENTOS DO 2009, acompañado de datos como a Oferta Pública de 
Emprego, índice de endebedamento, débeda viva e xustificación política do documento 
orzamentario, antes do 30 de outubro do 2008. 
 
2. Invítase ás entidades cidadáns de todas as parroquias a convocar asembleas veciñais 
no seu ámbito de actuación entre o 1 e o 25 de novembro de 2008 para debater os 
orzamentos municipais e recoller as conseguintes propostas. 
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3. Os grupos políticos reuniranse entre o 25 e o 30 de Novembro do 2008 coas directivas 
das entidades cidadáns para escoitar as propostas saídas das asembleas e negociar a súa 
inclusión nos orzamentos. 
 
4. O pleno da corporación reunirase o 30 de Novembro de 2008 para debater, e aprobar, 
se procede o orzamento municipal do 2009.” 
 
Rematada a lectura, o Sr. Polo Gundín manifesta que son conscientes de que nesta moción 
se plantexa un calendario rigoroso para aprobar os orzamentos en xaneiro e que é tamén un 
plantexamento que ou se fai rigoroso nos seus prazos ou é moi difícil que despois todo o 
movemento asociativo teña  tempo real para convocar asembleas e facer realmente unha 
cuestión participativa e que dea tempo a facer logo un contraste entre os grupos políticos do 
concello; di que os tempos fixados na moción terían que ser tempos de referencia para que 
todos os grupos políticos e o movemento asociativo actúen coa dilixencia suficiente para que 
os orzamentos sexan de todo o ano. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
que eles votaron a favor de que esta moción entre por urxencia pero que danlle ganas de rir 
porque é o cumprimento estricto da lei e a ven absurda; que  van a votar a favor porque non é 
máis que se cumpra a lei e que precisamente é o grupo de goberno deste concello,  que non 
lle da cumprimento á lei, e que trae agora unha moción para que se lle dea cumprimento; que 
non comparten a exposición de motivos da moción porque eles entenden que as sociedades 
deste Concello á hora de participar nos orzamentos non participaron nunca, senón non se 
estarían agora inventando uns orzamentos participativos e gastando quince mil euros nos 
mesmos; que parécelle unha reiteración e un pouco lixeiro que se traia isto aquí cando todos 
saben que precisamente para estes orzamentos ás sociedades non se lles pedíu opinión para 
nada, se trouxeron un día, se lles dixo aí os vai o borrador e punto, o mesmo que fixeron con 
eles, porque non se lles convocóu para nada; que van votar a favor simplemente porque é o 
cumprimento estricto da lei, cunha modificación, xa que eles a esta moción dirían que instan 
á alcaldía non, senón ao grupo de goberno, xa que é quen ten que elaborar os orzamentos; 
que fan esa salvidade e que o resto parécelles ben pero que quen ten que elaborar os 
orzamentos é o grupo de goberno, e o que pasou cos orzamentos deste ano xa o saben; que 
o que non se pode é estar no goberno e na oposición; di que tamén o Sr. Alcalde cando 
estaba na oposición reclamaba todo isto pero aquí o PSOE e o BNG están gobernando, polo 
que non sabe a qué ven darlles leccións de cumprimentos da legalidade se son eles os 
primeiros que o teñen que cumprir; que si se cumpre a lei non fai falla moción ningunha, e 
que desde o partido popular o que lles din é que se poñan as pilas e que cumpran a lei e os 
prazos que marca para ir confeccionando os orzamentos do 2009,  e que  se cumpran eses 
prazos para chegar a 31 de decembro cos orzamentos aprobados, pero que moito se teme 
que con tanta cousa ao mellor se lles van atragantar os orzamentos participativos duns cos 
orzamentos nos que participen as sociedades doutros e, ao final, van chegar a enfrontarse de 
novo e non van dar aprobados os orzamentos en decembro; que eles están a favor tanto dos 
orzamentos participativos como de que participen as sociedades, pero que os que teñen que 
traballar nese caso  é o grupo de goberno  e poñerse as pilas e non vir aquí dicindo que 
teñen que cumprir a lei, porque a lei a ten que cumprir o equipo de goberno. Remata dicindo 
que votarán a favor da moción sempre e cando onde di que  “...a Alcaldía comprométese a 
entregar...”, diga “... o goberno local comprométese a entregar...”. 
 
Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido 
manifesta que van votar a favor de que se cumpran os prazos pero que quere facer dúas 

 25



  UNIDADE: SECRETARÍA 
  EXPEDIENTE: 2008/PL001/000013 
 
 

matizacións; que  recoñece que é certo que o concello de Fene, ao longo destes anos, foi un 
dos que máis marxe de participación concedíu, pero que os orzamentos participativos cre que 
son unha cousa totalmente diferente,  xa que unha cousa é a participación informativa que 
tiñan as diferentes sociedades, e outra diferente os orzamentos participativos, xa que nese 
caso hai unha parte do orzamento no que as asociacións e diferentes organizacións deciden 
por maioría en qué se vai gastar unha cantidade de diñeiro; di que sería máis normal que 
esta moción se presentara polos dous grupos da oposición, pero que van votar a favor 
porque isto foi sempre o que lles pediron e reclamaron ao longo do ano pasado, que os 
orzamentos fosen dentro dos prazos; que cando se fala dos prazos, de que estean 
preparados para o 30 de outubro, están de acordo e a lei así o recolle polo que é unha 
redundancia máis: que tamén están de acordo con invitar ás distintas entidades parroquiais; 
así como con que se reúnan os grupos políticos con eles e que para o 30 de novembro 
estean aprobados; que vai votar a favor, pero quere manifestar que oxalá se poidan cumprir, 
porque vendo os resultados do ano pasado, dubidan que sexan capaces de cumprir a moción 
que se presenta nos prazos que se di. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que, dado que se refire a un 
compromiso da Alcaldía de presentar os orzamentos no pleno do Concello nunha serie de 
prazos, quere destacar que en primeiro lugar o grupo socialista vai votar en contra desta 
moción e que as razóns  do voto en contra son as seguintes: por unha banda a moción 
establece dúas cousas fundamentais, que se cumpran unha serie de prazos á hora de 
elaborar os orzamentos, prazos que como ben dicía o voceiro do partido popular son os 
prazos que legalmente están establecidos para mantelos nun horizonte que lles permitise ter 
o orzamento aprobado a día 1 de xaneiro que é o desexable, razoable e o mellor para 
calquera administración, e fundamentalmente para un concello como este e, por outra banda, 
fala tamén dun modelo de orzamento que se lle chama participativo na moción; que  ven, sen 
entrar en valoracións de cómo se elaboraron os orzamentos en Fene en exercizos anteriores, 
nos que nunca, nin cando houbo maioría absoluta, se cumpriron os prazos que agora se 
establecen nesta proposta pero que, en todo caso non está mal telos como referencia como 
dicía o voceiro do BNG, que os orzamentos en Fene se fixeron ben, mal, regular, é certo que 
se consultaba cos grupos da oposición, se falaba coas entidades con maior ou menor 
capacidade de decisión, pero Fene nunca tivo un orzamento participativo; que pódese 
chamar como se queira a un modelo de orzamento determinado pero orzamento participativo 
é aquel no que teñen a oportunidade de participar na súa elaboración todos e cada un dos 
cidadáns dun concello, e ademáis, non só de participar, senón que teñen a oportunidade de 
decidir; que o orzamento participativo ademáis ten outra característica que é que como 
precisamente tamén van ser os/as veciños/as  os que decidan en qué se gastan os cartos, 
tamén son os que deciden cómo se organizan, é dicir, como xa se fixo noutros sitios de 
España, a partires dunha serie de reunións, dunha serie de consultas nas que tamén teñen 
oportunidade de participar todos os veciños dun concello, se elabora un regulamento de 
orzamento participativo que di cómo se vai participar, é dicir, cómo os veciños van ter voz e 
voto para decidir esa parte do orzamento que se vai someter á súa consideración; que este 
modelo de orzamento que se lles plantexa, non é un modelo de orzamento participativo 
porque non se fala de que os veciños decidan, senón que se fala de que os veciños  
participarían en asembleas convocadas polas entidades, tomarían unha serie de acordos e  
logo esas entidades negociarían co goberno, e non é o mesmo negociar que decidir; que 
ademáis se incumpre a outra premisa do orzamento participativo que é que o proceso xurda 
de abaixo cara arriba, é dicir, se eles agora xa din que o modelo vai ser este, non estarán 
respectando esa parte da participación, non estarán a darlle a liberdade aos/ás veciños/as 
para que decidan cómo queren participar e cómo queren tomar decisións nese modelo de 
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orzamento participativo; di que por estas dúas cuestións fundamentalmente, porque cren que 
o que se fai é apostar por un modelo de orzamento que directamente non é participativo, o 
grupo socialista non pode votar a favor da moción, pero que en todo caso, sobre o tema das 
entidades insiste que non cunda ningún tipo de pánico nin de medo, xa que as entidades é 
certo, como di a moción, que en concellos como Fene teñen unha presenza moi importante e 
un papel moi importante nas parroquias que non teñen noutros concellos polo que o que se 
plantexan a priori desde o grupo de goberno é que o modelo de orzamento participativo 
contemple unha participación directa dos cidadáns, que teñen que ter a liberdade e a 
posibilidade de participar, e tamén unha participación das entidades como tales, á marxe de 
que logo os membros que formen parte dunha entidade poidan participar individualmente. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, manifesta 
que quere dicirlle ao voceiro do grupo popular que efectivamente para o cumprimento da lei 
non hai que presentar ningunha moción pero que se marcan os prazos que indica a lei para 
visualizar  á Alcaldía, que é a quen lle corresponde iniciar o procedemento, non ao grupo de 
goberno; que en canto aos prazos que indica a lei é así, e, como dixo, son uns prazos 
rigorosos porque moi poucos concellos son capaces de poder aplicalos a un de xaneiro pero 
que en todo caso, son prazos que marca a lei e que deben ser de referencia se queren que 
todo o movemento asociativo do concello participe e coñeza de primeira man todo o 
orzamento e que as entidades veciñais saiban tamén que hai ese calendario; di que hai unha 
cuestión fundamental e que non é unha contradicción, xa que, o movemento asociativo 
participe non impide outros foros de participación nos que tamén poden estar as entidades e 
os veciños a título individual; que o que inviabiliza o modelo que defende e que propón o 
Alcalde neste caso en representación do grupo socialista, é a cantidade de diñeiro sobre a 
que se decide, e a compatibilidade e a viabilidade técnica deses proxectos, ou deses 
investimentos ou deses gastos; que  eles iso tamén o comparten, non teñen  problema en ir a 
ese modelo pero que entenden que se non marcan uns prazos e non se comprometen 
claramente co movemento social de Fene, ao final  o movemento asociativo tamén se vai ver 
superado polas propias circunstancias, porque non se lle vai ter en conta, ou, polo menos, é o 
que o seu grupo entende ou interpreta e de aí esta moción. 
 
De seguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta que 
evidentemente a Alcaldía pode iniciar o proceso orzamentario pero que o goberno son o 
grupo socialista e o BNG,  e por tanto,  a Alcaldía terá que recabar a previsión de ingresos e 
gastos de cada unha das concellerías e logo a de Facenda terá que refundilas todas e facer o 
proxecto de orzamentos; que se aquí todos os Concelleiros se lavan as mans, e se di que o 
Alcalde é o único que ten a facultade de dar ese paso, se pregunta qué pacto teñen aquí; que 
se poñan de acordo,  porque se as concellerías do BNG se negan a pasar os datos o Alcalde  
quédase de mans cruzadas e quedan todos sen orzamentos; que individualizar os 
orzamentos na persoa do Alcalde non lle parece lóxico aínda que teña as facultades para 
facelo. Continúa dicindo que respecto do que dicía o Sr. Alcalde dos orzamentos 
participativos, aquí non se están a debater os orzamentos participativos, senón  a debater 
unha moción que presenta un socio do grupo de goberno; que se aproben os orzamentos 
participativos que se vaian facer non ten nada que ver para que se consulten tamén os 
orzamentos coas sociedades; que unhas cousas non exclúen ás outras. 
 
Intervén de seguido o Sr. Alcalde e manifesta que cando falou dos orzamentos participativos 
quere facer unha matización; que falaron efectivamente de que unha parte do orzamento se 
decidira dese modo e a outra parte decidirase de modo tradicional; que cando fala do papel 
das entidades está recalcando que terán o seu rol, o seu papel e a súa función como 
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entidades na parte participativa, e que, por descontado,  no resto do orzamento terán o papel 
que lóxicamente teñen como representantes veciñais, é dicir, será consultado con elas, serán 
informadas e poderán achegar propostas á outra parte non sometida á participación veciñal e 
na que os cidadáns non terán voz nin voto para decidir en qué se gastan os cartos, polo que 
as entidades participarán nas dúas partes do orzamento, nunha individualmente e noutra de 
modo compartido cos cidadáns que participen individualmente; que os prazos que se 
manexan son os legalmente establecidos e a Alcaldía na elaboración dos orzamentos 
barallará eses prazos; que dará o coletazo de saída e nun goberno de coalición como é o que 
teñen, cando haxa acordo no seno do goberno sobre un borrador de orzamento, seguiránse 
os pasos correspondentes para poder traelo a pleno e aprobalo; di que insiste no compromiso 
que tamén expresóu no pleno cando se aprobaron os orzamentos do ano actual, xa que para 
él o ano pasado o borrador do orzamento se demoróu excesivamente e que o compromiso 
que teñen, e él como Alcalde, é que este ano se poida aprobar moito antes e Fene poida ter 
orzamentos moito antes, polo que se traballan con eses prazos de referencia e se traballan 
con esa intención, verán o tempo que iso lles leva; que esa intención inicial si que existe, e 
que o voto en contra  non é polo tema dos prazos senón porque cren que se opta por un 
modelo de orzamento que realmente non é participativo. Remata a súa intervención o Sr. 
Alcalde dicindo que o voceiro do BNG ten que dicir si acepta ou non a emenda que plantexa 
o Partido Popular. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta 
que cando fixo a lectura da proposta da moción, no primeiro punto falaba de que a Alcaldía 
se comprometese e quere que se cambie iso por instar á Alcaldía porque o pleno non pode 
comprometer ao Alcalde,  e que o acordo, se o voceiro do Partido Popular o quere así, instar 
á Alcaldía e ao grupo de goberno,  non hai ningún problema, polo que a redacción do 
primeiro punto da parte dispositiva da moción quedaría do seguinte xeito: 
 
 “1. Instar á Alcaldía e ao grupo de goberno a entregar aos grupos políticos e ás entidades 

cidadáns o borrador dos ORZAMENTOS DO 2009, acompañado de datos como a Oferta 
Pública de Emprego, índice de endebedamento, débeda viva e xustificación política do 
documento orzamentario, antes do 30 de outubro do 2008. 

 
Rematado o debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a moción do 
grupo municipal do BNG coa modificación do apartado primeiro da parte dispositiva sinalada 
anteriormente, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: dez (10) dos/as Sres/as Concelleiros/as Dª Rita María Couto Seijido, Don 
Manuel Polo Gundín, Dona Inés Roca Requeijo, Don Edgar Antonio Vigo López, Don Manuel 
V. Pico Sanmartín, Don Gumersindo Pedro Galego Feal, Dona Rocio Aurora Bértoa Puente, 
Don Juan José Franco Casal, Dª María Pilar Fornos Corral e Don Manuel Sánchez Martínez. 
Votos en contra: sete (7) dos/as Sres/as Concelleiros/as Don José Iván Puentes Rivera, Don 
Antón Lois Noceda Carballo, Don José Antonio López Rodríguez, Dona María del Carmen 
Silvar Canosa, Don Manuel López Rodríguez, Dona Amalia García Balado e Don Manuel 
Angel Rodríguez Carballeira. 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobada a moción  presentada polo grupo 
municipal do BNG, coa modificación do apartado primeiro da parte dispositiva, quedando ésta 
última redactada como segue: 
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1. Instar á  Alcaldía e ao grupo de goberno  a entregar aos grupos políticos e ás entidades 
cidadáns o borrador dos ORZAMENTOS DO 2009, acompañado de datos como a Oferta 
Pública de Emprego, índice de endebedamento, débeda viva e xustificación política do 
documento orzamentario, antes do 30 de outubro do 2008. 

2. Invítase ás entidades cidadáns de todas as parroquias a convocar asembleas veciñais no 
seu ámbito de actuación entre o 1 e o 25 de novembro de 2008 para debater os 
orzamentos municipais e recoller as conseguintes propostas. 

3. Os grupos políticos reuniranse entre o 25 e o 30 de Novembro do 2008 coas directivas 
das entidades cidadáns para escoitar as propostas saídas das asembleas e negociar a 
súa inclusión nos orzamentos. 

4. O pleno da corporación reunirase o 30 de Novembro de 2008 para debater, e aprobar, se 
procede o orzamento municipal do 2009.” 

 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
que vai facer varias preguntas;  di que sobre as beirarrúas de Barallobre tiveron coñecemento 
que a empresa principal á que se adxudicou no seu momento o contrato entróu en 
suspensión de pagos e queren saber se a Deputación informóu de algo ao Concello e se 
informóu cales poden ser os problemas que se poden xerar e sobre a paralización que se 
prevé desa obra; que o campo de fútbol de Perlio ten un alumeado máis ou menos axeitado e 
non saben se vai ser o que vai quedar despois de que se rematen as obras do céspede 
artificial, polo que, ao haber unha subvención por parte da Deputación que está precisamente 
para a mellora da iluminación nos campos de fútbol de herba artificial, é unha vergoña que 
Fene soamente presentara un escrito no que solicita participar, e  que si se necesita o 
alumeado haberá que presentar un proxecto en forma e haberá que presentar o seu 
desglose, tal e como fan o resto dos concellos, e non presentar un escrito no que se pide 
participar; que se hai alumeado non se solicita nada e se non o hai haberá que presentar as 
cousas como as hai que presentar; que queren saber si se vai manter ese alumeado ou si se 
vai repoñer e solicitar unha subvención en forma para poñelo. 
Continúa a súa intervención e pregunta, se a piscina vai empezar en prazo xa que rematóu o 
contrato con Sedega; di que reitera outra vez o tema do asfaltado da N-651 e que volve a 
insistir en que se inste e se insista ante Fomento para que rematen dunha vez as obras e que 
leven a cabo a reforma que teñen pensado realizar; di que fronte á praza da igrexa unha 
empresa levantóu os adoquís ou asfalto xusto no centro onde están as farolas, e que queren 
saber se  esa zona  se vai habilitar como xardín, e si se fixo o correspondente informe técnico 
municipal; que a comisión de persoal leva dous meses sen se convocar e que quere facer 
dúas preguntas: primeira,  si se creóu a mesa que se ía facer para negociar a xornada laboral 
das limpadoras e si se mantivo algunha reunión; e unha segunda pregunta é con respecto á 
mesa de seguimento do acordo subscrito coa policía local, xa que saben que houbo unha 
primeira reunión no mes de xuño e queren saber si se avanzóu algo nese tema ou si se 
convocóu outra reunión novamente. 
Pregunta se houbo algunha actuación  da Policía Local ou algo en relación a unha presunta 
tala de árbores na zona do Río Baa en Vilar do Colo. Di que quere preguntar se  a escola de 
Sillobre vai estar operativa para cando comece o curso, xa que parece ser que estiv´éronse a 
realizar obras e parece dubidoso que poida entrar en funcionamento o día 11; que respecto 
ao servizo de recollida do lixo, na rúa Gerardo Díaz parece ser que hai un límite establecido a 
partir do cal unhas casas pagan pola recollida diaria e outras só por tres días e que segundo 
lles informan só pasan tres días á semana e abonan a taxa completa como si pasaran tódolos 
días. 
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Continúa a súa intervención o Sr. Galego Feal e manifesta que xa como rogos quere facer os 
seguintes: un relativo a  que na Rúa das Cañotas, no espazo que está habilitado para aparcar 
detrás da praza verde, sería necesario botarlle algo de zahorra para repoñer o firme pois está 
bastante mal de cara ao inverno. Di que en Río Sandeu chegáronlle queixas porque, ao 
parecer, o paso de peóns que está na praia ten bastante altura e non está ben habilitado pois 
xa caeron varias persoas alí. 
Continúa dicindo que se lles dixo por parte dalgúns veciños que a porcallada do Río Cádavo 
era cada vez máis galopante; que parece ser que viñeron a presentar a súa queixa ao 
concello e que en principio se dirixiron á concellería de servizos pero parece ser que esa 
competencia do río Cádavo non é de servizos senón que é de medio ambiente, e pregunta si 
se vai realizar algunha xestión para levar a cabo esa limpeza. Di que se lles comunicóu na 
última comisión de facenda a débeda real deste Concello que rolda os cinco millóns de euros, 
e que parece ser que neste ano de goberno esa débeda quedóu reducida en tres millóns de 
euros porque en tres meses, desde a última entrevista do Sr. Alcalde houbo esa reducción, 
pasáronse dos oito millóns de euros na prensa aos cinco millóns reais no que é a liquidación 
do orzamento e que queren saber se efectivamente esa reducción foi así tan importante e tan 
só en tres meses porque se é así os felicitaría; que sobre unha serie de facturas que veñen 
en Resolucións da alcaldía, facturas que tamén observaron nestas últimas que se acaban de 
aprobar hoxe, que son da empresa FM COMUNICACIÓN CB,  todas elas de bastante contía, 
de asistencias técnicas e programas de radio de decembro de 2007 e xaneiro de 2008, 
queren saber qué servicios presta esta empresa, porque se xa hai unha radio que ten 
bastante persoal non sabe qué asistencia técnica se presta. 
 
De seguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que dos rogos danse por enteirados 
e que con respecto ás preguntas, sobre a débeda no Concello cre que xa se discutíu longo e 
tendido en diferentes sesións da Corporación, polo que se remite ao dito noutras sesións 
plenarias sen darlle máis voltas ao asunto, e deixando claro as medidas de control económico 
e de reducción para controlar económicamente a débeda que ten o concello; que sobre o 
asfaltado da N-651 efectivamente comparten a preocupación do que manifesta o voceiro do 
Partido Popular e que houbo xa varios contactos do concello coa delegación territorial do 
Ministerio de Fomento e a resposta foi que se faría o asfaltado no menor tempo posible, pero 
que tal e como estaba contratada a obra e como estaba elaborado o proxecto, sen que 
saiban moi ben as razóns, é dun tramo comprendido entre Fene e Bergondo e contempla a 
primeira capa de rodadura nese tramo e unha segunda capa de rodadura no conxunto do 
tramo; que en todo caso, as cuestións de seguridade que é a sinalización horizontal, salvo en 
Rego da Moa que si que lles trasladan que no momento que se dea a última capa de asfalto 
á estrada se repintará o cruce para evitar a situación de perigosidade que hai neste momento 
co que respecta á seguridade esta sinalización horizontal da pintura, das marcas da estrada 
están pintadas en cor amarelo e o tema que lles chegou dos veciños de que tropezaban nos 
resaltes dos pasos de peóns, non sabe se en todos, pero por parte da concellería de servizos 
procedeuse a rebaixalos na medida na que o concello ten posibilidade de facelos. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. José Antonio López Rodríguez quen, unha vez 
concedido manifesta que con respecto ás beirarrúas de Barallobre pouco máis ten que dicir 
que o que se falou na comisión; que Suso Fernández, que é a empresa, está sometida á lei 
concursal, e que de todo isto teñen coñecemento non oficial; que a solución que plantexa a 
Deputación é contratar a Bouzamayor, que foi a empresa que empezou todo o tema das 
beirarrúas, e facelo como contrato de subministro ou algo así; que aínda hoxe estivo a falar 
cos Enxeñeiros da Deputación e lle dixeron que o luns confían en que Bouzamayor empece o 
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remate das beirarrúas e que se isto non vai para adiante será cando se pida unha entrevista 
con alguén de obras de Deputación; que comunicación oficial por escrito a este Concello non 
chegóu, senón que todo foi por vía telefónica. Continúa a súa intervención e di que respecto á 
limpeza do río Cádavo se lle pedíu ao enxeñeiro municipal que fixera un informe para pedir 
autorización a Augas de Galicia, e que o informe está feito e está solicitado o permiso; que 
pídese autorización para ó final de verán porque é precisamente cando deixa de crecer a 
vexetación. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra a Sra. Silvar Canosa quen, unha vez concedido, 
manifesta que en canto á pregunta do proxecto de iluminación do campo de fútbol ten que 
dicir que se presentóu unha solicitude na Deputación no tempo establecido, que foi o 30 de 
xullo; que non se presentóu o proxecto debido a que a empresa que o tiña que elaborar tiña a 
maioría do seu persoal de vacacións e non daba tempo a que o enxeñeiro municipal 
informara dese proxecto, polo que queda pendente de que o proxecto se aprobe nunha 
comisión e se traia a pleno para, dentro do prazo estipulado, envialo á Deputación. Continúa 
dicindo que respecto ao comezo da piscina municipal, esta  vai empezar como estaba 
previsto; que a partires do 15 de setembro abrirá para baño libre como se viña facendo en 
anteriores anos e a partir do mes de outubro seguirá funcionando; di  que se non da tempo a 
que o prego entre en vigor para contratar á nova empresa que xestione os servizos será por 
medio de contratación; di que quere facer unha aclaración sobre o prego, xa que sufríu 
moitas modificacións porque para Secretaria deste concello parece ser que non se adecuaba 
ao que ela solicitaba, pero que o prego xa sufríu bastantes modificacións por parte do persoal 
de deportes e foi entregado varias veces; que tamén colleu o mes de agosto de vacacións, e 
cre que se agora  non da tempo  non é por culpa da súa concellería. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. García Balado quen, unha vez concedido, 
manifesta que en canto ás illetas do cruce de Fene, o que estase a facer é o 
acondicionamento delas, adecentándoas un pouco; di que si que se ten en conta o paso de 
peóns,  e que foi o primeiro que se tivo en conta. 
 
De seguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que con respecto ao prego para a 
contratación dos servizos das instalacións deportivas do Concello, lle aclara a Sra. Secretaria 
que unha parte das rectificacións foron apuntadas por Secretaría e outra parte por 
Intervención. 
 
De seguido pide o uso da palabra o Sr. Noceda Carballo quen, unha vez concedido, 
manifesta que como ben di o voceiro do Partido Popular, a comisión de persoal leva dous 
meses sen facer a súa xuntanza ordinaria, se ben é certo que o mes pasado se fixo unha 
extraordinaria onde se levaron os puntos que tiñan previstos para a ordinaria; que en 
calquera caso lle informa dos temas que ten preguntado en canto ás mesas de negociación 
das limpadoras e á mesa de seguemento da policía local, que si se teñen constituído no mes 
de xullo e teñen previsto iniciar o seu funcionamento a principios do presente mes, polo que 
non se teñen iniciado neste senso negociacións específicas sobre ningún tema concreto; di 
que  é verdade que en canto á mesa de seguimento do acordo co persoal hai diferentes 
aspectos que se teñen trasladado por parte dos sindicatos, algún dos cales xa están resoltos 
e outros que se requirirá información dos servicios técnicos municipais para concretar se eran 
correctas as demandas que se lles facían ou non; que en calquera caso na seguinte comisión 
daráse conta de cada un deles pormenorizadamente. Continúa a súa intervención o Sr. 
Noceda Carballo dicindo que o tema da escola de Sillobre e polo coñecemento que ten en 
canto ao que lle afecta pola xestión dos programas de cooperación,  nesa escola estaba 
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prevista a substitución das portas, e que neste momento están sacadas as portas e os 
premarcos  e tense previsto a substitución entre o día cinco e o día oito para que a escola 
poida entrar en funcionamento na data prevista sen maior complicación; que descoñece 
neste momento se existen outro tipo de deficiencias que impidan o funcionamento da escola 
das que, en calquera caso, non lle corresponde á súa concellería informar. Di que  no tempo 
de execución dos programas de cooperación teñen previsto o traslado da asociación 
micolóxica Viriato, que ocupaba unha parte da escola de Sillobre, e habilitación dese espazo 
para patio interior dos rapaces; que esa si que é unha obra que se realizará nos vindeiros 
meses, pero que en calquera caso non impedirá o funcionamento da escola; que en canto ás 
preguntas que se facía sobre a empresa FM COMUNICACIÓN CB, lle trasladará por escrito 
ao voceiro do Partido Popular os traballos que realiza esa empresa, e que lle avanza que 
cando menos están realizando o control de audiencias da emisora municipal e teñen 
subcontratada unha parte do magazine da radio, xa que a raíz da baixa dunha das 
traballadoras, o funcionamento da radio quedaba un tanto minguado e se optóu por contratar 
cunha empresa a elaboración dun dos programas da radio; que supón que as facturas ás que 
se refire o voceiro do PP deben ser por estes conceptos, pero que en calquera caso, como 
agora mesmo non ten a relación das facturas e os conceptos exactos, antes do vindeiro pleno 
lle facilitará información por escrito de cada unha das facturas emitidas e o concepto ao que 
corresponde cada unha delas. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
que quere facer unha matización; que xa saben que houbo unha comisión extraordinaria de 
persoal á que asistiron pero que tamén sabe o concelleiro que aí non hai rogos e preguntas. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta 
que en canto ao que se comentaba das obras de Vilar do Colo, se fixeron traballos, non sabe 
se de tala ou de desbroce, e que a él comentáronlle que de desbroce; que se comezóu na 
zona de Cabanas, que é na zona do río Baa e vai afectar ao remate do polígono; que hoxe 
pola mañá tiveron unha reunión no concello cos redactores do proxecto, a empresa que vai 
executar a obra e con representantes dos concellos de Fene e Cabanas e o enxeñeiro 
municipal,  con motivo das obras. 
 
Acto seguido pide o uso da palabra o Sr. Manuel López Rodríguez quen, unha vez concedido 
manifesta que en canto á taxa de recollida do lixo quere dicir que a ordenanza municipal só 
contempla dous tramos, un de menos de tres días e outro de tres en adiante, polo que,  se a 
recollida é de tres días, corresponde a tarifa 1 e se van menos de tres corresponde a tarifa 
reducida; que iso é o que recolle a ordenanza actual polo que se lle está cobrando ben a 
taxa. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido 
pregunta sobre as obras que se iniciaron en Vilar do Colo; di que quere facer un rogo sobre o 
tema da radio, pois desde que este goberno tomóu posesión non houbo ningunha reunión e o 
compromiso que había era de cada tres meses se reuniría; que outro rogo é que se 
comproben os accesos que ten o Colexio da Xunqueira segundo se ven na dirección de 
Astano cara ao colexio, xa que hai unha liña contínua e están todos pisando por enriba dela. 
 
(Auséntase do salón de sesións o Concelleiro Don Manuel Vicente Pico Sanmartín). 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta 
que en canto ás obras de Vilar do Colo hai unha parte de urbanización en Fene, entrando no 
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polígono a man dereita, na vagada entre as dúas gasolineiras e a continuación na mesma 
liña, todo o que é a parte traseira da N-651, na zona de Laraxe e que despois vai unha balsa 
de captación que é unha segregación; que é unha parte de obra que xa era da segunda fase 
e quedóu sen facer porque tardou Augas de Galicia en autorizar esa balsa de captación; que  
houbo atraso, polo que explicaban hoxe os redactores do proxecto, motivado pola falla das 
autorizacións no seu día, polo que meteron a balsa neste remate de obra; di que, ao seu 
entender, debería terse feito moito antes, sobre todo por respecto ao medio ambiente, porque 
esa balsa de captación non é máis que un filtro da auga que vai ao río e leva o polígono 
funcionando hai uns cantos anos, pero que os atrasos na contratación e na execución da 
obra veñen dados, cre máis da propia Sepes que dos concellos; que en todo caso, como iso 
suscita preguntas por parte dos dous voceiros, non ten ningún problema, en xuntarse e ver o 
proxecto. 
 
(Incorpórase ao salón de  sesións o Concelleiro Don Manuel Vicente Pico Sanmartín). 
 
Continúa a súa intervención o Sr. Polo Gundín e di que reitera  que cando queiran poden ver 
o proxecto e que non pode dicir moito máis porque o presentaron hoxe pola mañá. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás dezanove 
horas e  cinco  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. José Iván Puentes Rivera.                                    Asdo.: Pilar María Pastor Novo. 
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