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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO 15.02.2018 
 
 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), cando son as 09.08 h do 
15.02.2018, baixo a presidencia do alcalde Juventino José Trigo Rey, reúnese, en primeira 
convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de realizar a sesión extraordinaria convocada para 
hoxe. 
 
Asistiron os/as concelleiros/as: 
 
Gumersindo Pedro Galego Feal, Rocío Aurora Bértoa Puente, Alejandro Jorge Gutiérrez Sánchez, 
Juana Barro Couto, José Andrés Serantes Painceiras, Ana María Novo Picos, Alejandra Permuy 
Meizoso, Justo Martínez Ardá, María Manuela Aguilar Prieto, Joaquín Julián Ayala Garrido, Amalia 
García Balado, César Daniel Castro García e María del Carmen Martínez Rodríguez 
 
Non asistiu: 
 
Juan José Franco Casal, Antón Lois Noceda Carballo e Xoán Manuel Rodríguez Bastida 
 
Secretaria: 
 
Carmen López Villar 
 
Interventora accidental: 
 
María Milagros López Álvarez 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido segundo 
o artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, declara aberta a sesión e procede ao 
estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria. 
 
 
1. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía, de emenda do acordo plenario do 
19.12.2017 de aprobación do expediente do POS+ 2018 da Deputación Provincial da 
Coruña 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na Comisión 
Informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio na súa sesión extraordinaria do 09.02.2018 por 
maioría simple, por 4 votos a favor (2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal Somos Fene e 1 
do grupo Mixto municipal) e 3 abstencións (2 do grupo municipal do PP e 1 do grupo municipal Socialista): 
  
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
O Pleno do Concello en sesión extraordinaria de data 19 de decembro de 2018 adopta o acordo de 
participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 
único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial da Coruña. 

 
Revisada pola Deputación da Coruña a documentación presentada detecta a seguinte deficiencia “O 
pago a proveedores aplícase na “Achega provijncial 2018” cando segundo se indica na Base 2.1 “[…] 
deberá necesariamente destinarse ao pagamento das débedas, aplicando en primeiro lugar a achega 
provincial procedenete do ano 2017 e posteriormente a de 2018 [...]”. 
 
Aos efectos de dar cumprimento ao requerimento da Deputación da Coruña é precisa á adopción dun 
novo acordo plenario de solicitude de participación no Plan Provicial de Cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial 
da Coruña; mediante o que se subsane a deficiencia sinalada, o que conleva a modificación das 
cantidades consignadas no apartado de pago a proveedores, gasto corrente e obras da achega 2017, 
manténdose inalterables o resto do expediente. 
 
Tendo en conta que o prazo de subsanación sinalado pola Deputación da Coruña remata o 19 de 
febreiro de 2018 e as cuestións anteriormente expostas, proponse ao Pleno do Concelllo a adopción 
do seguinte ACORDO: 
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PRIMEIRO.-Emendar o acordo adoptado polo Pleno en sesión do 19.12.2018 de forma que quede do 
seguinte xeito: 
 
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 
único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e 
aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos 
obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega 
provincial 2018”,”achega provincial 2017” e “préstamo provincial 2018”: 
 
A) Financiamento do pago a provedores: 
 
 Capítulo II Capítulo VI Total 
Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento 
de pago a provedores 

- 15.159,30 € 15.159,30 € 

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento 
de pago a provedores 

- - - 

Subtotal pago a provedores  15.159,30 € 15.159,30 € 
 
B ) Financiamento de gastos correntes: 
 
 Deputación 
Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018 277.171,55 € 
Subtotal gasto corrente 277.171,55 € 

 
C ) Financiamento de investimentos: 
 
ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 

- - - - 
Subtotal investimentos achega provincial 2018 - - - 

 
ACHEGA PROVINCIAL 2017 
(Investimentos “financeiramente sostibles”) 

 
Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 
subministración 

Grupo de 
programa 

Deputación Concello 
 

Orzamento total 

Reforzo de firme con M.B.Q. na rúa 
Xunqueira e acondicionamento de 
beirarrúas na Avda. Marqués de 
Figueroa – marxe esquerdo (Perlío) 

453 94.827,83 € - 94.827,83 € 

Proxecto construtivo de reforzo de 
firme con M.B.Q. nas rúas Peirao e 
Hortelá (Perlío) 

453 101.628,35 € - 101.628,35 € 

Pavimentación e dotación de servizos 
de abastecemento e saneamento nas 
rúas Coto Pequeno e Penela 
(Limodre) 

453 60.326,42 € 19.693,34 
 
 
 

80.019,76 € 

Subtotal investimentos achega provincial 2017 256.782,60 € 19.693,34 € 276.475,94 € 
 
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 
Achega 
Concello 

Orzamento total 

Reforma da pista polideportiva de San Valentin 76.723,78 € - 76.723,78 € 
Renovación de tubaxes de abastecemento no cruce da Avda. 
das Pías coa avda. Marqués de Figueroa ata a rúa do Sartego 

142.038,94 € - 142.038,94 € 

Subtotal investimentos préstamo provincial 2018 218.762,72 € - 218.762,72 € 
 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se 
relacionan nestas táboas. 
 
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos: 
 
Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios de Deputación 
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redacción se solicitan (achega provincial 2018) 
- - 

Subtotal redacción proxectos - 
 
E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios: 
 
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio para 
cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018  

Deputación 

- - 
Subtotal achega municipal 2018 - 

 
 
 
Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro Plan, 
Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita aplicar 
achega provincial 2017 

Deputación 

Denominación Grupo de 
programa 

 

- - - 
Subtotal achega municipal 2017 - 

 
F) Redución de débeda con entidades financeiras: 
 

Entidade financeira 
Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 
2018” aplicado á redución da débeda 

BBVA 0182624489546466969 27.030, 92 € 
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 27.030, 92 € 
 
G) Resumo: 
 
SUBTOTAIS Deputación Concello Total 
 
A- PAGO A PROVEDORES 
 

Achega 2017 
 

15.159,30 €  15.159,30 € 

Achega 2018 
 

0,00 €  0,00 € 

B- GASTOS CORRENTES  Achega 2018 
 

277.171,55 €  277.171,55 € 

 
 
C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2018 
 

- - - 

Achega 2017 
 

256.782,60 € 19.693,34  € 276.475,94 € 

Préstamo 2018 
 

218.762,72 € - 218.762,72 € 

D- HONORARIOS REDACCIÓN  
 

Achega 2018 -  - 

 
E- ACHEGAS MUNICIPAIS 

Achega 2018 
 

-  - 

Achega 2017 
 

-  - 

F- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2018 
 

27.030,92 €  27.030,92 € 

 
 
T O T A L 

Achega 2018 
 

277.171,55 € - 277.171,55 € 

Achega 2017 
 

271.941,90 € 19.693,34 € 291.635,24 € 

Préstamo 2018 
 

245.793,64 € - 
 

245.793,64 € 

TOTAL 
 

794.907,09 € 19.693,34 € 814.600,43 € 
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos financeiramente 
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de 
prescricións técnicas: 
 
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles” 
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado) 

Grupo de 
programa 
 

 
Orzamento 

Reurbanización dos bloques II e V en San Valentín e reforzo do firme na 
Avenida da Cooperación 

453 170.627,85 € 

Mellora dos parques infantís a Xunqueira (San Valentín), Río Cádavo 
(Fene), Peirao de Barallobre e Curros Enríquez (Maniños) 

171 68.010,09 € 

TOTAIS  238.637,94 € 
 
3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución 
dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións 
administrativas que legalmente sexan necesarias, salvo as excepcións sinaladas nos informes 
técnico-xurídicos de cada un dos proxectos. 
 
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos necesarios para 
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2018, se a houbera. 
 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si ésta se 
produce efectivamente. 
 
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións 
públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan 
axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha 
delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.  
 
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello 
está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente 
acordo e o correspondente expediente.” 
 
SEGUNDO.-Notificar este acordo á Deputación Provincial da Coruña. 
 
Fene, 6 de febreiro de 2018 
O alcalde 
Juventino José Trigo Rey” 
 
Toma a palabra o concelleiro de Urbanismo e Obras, Justo Martínez Ardá, que di que tal e como se 
explicou na Comisión Informativa houbo un requirimento da Deputación en canto á achega de pago a 
provedores, que por un erro material se incluía no 2018 e débese trasladar á achega provincial do 
2017. Non varían os termos xerais das obras que se acordaron. O requirimento dá un prazo de 10 
días e podíase pedir unha prórroga pero como é unha emenda moi sinxela tramitouse e agora 
preséntase ante o Pleno. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor (4 do 
grupo municipal do BNG, 1 grupo municipal Somos Fene e 1 do grupo Mixto) e 8 
abstencións (6 do grupo municipal do PP e 2 do grupo municipal Socialista). 
 
Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
PRIMEIRO.-Emendar o acordo adoptado polo Pleno en sesión do 19.12.2018 de forma que 
quede do seguinte xeito: 
 
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial da Coruña, 
cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e 
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préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os 
que se financian con cargo a “achega provincial 2018”,”achega provincial 2017” e 
“préstamo provincial 2018”: 
 
A) Financiamento do pago a provedores: 
 
 Capítulo II Capítulo VI Total 
Achega provincial 2017 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

- 15.159,30 € 15.159,30 € 

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

- - - 

Subtotal pago a provedores  15.159,30 € 15.159,30 € 
 
B ) Financiamento de gastos correntes: 
 
 Deputación 
Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018 277.171,55 € 
Subtotal gasto corrente 277.171,55 € 

 
C ) Financiamento de investimentos: 
 
ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 

- - - - 
Subtotal investimentos achega provincial 2018 - - - 

 
ACHEGA PROVINCIAL 2017 
(Investimentos “financeiramente sostibles”) 

 
Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou 
subministración 

Grupo de 
programa 

Deputación Concello 
 

Orzamento total 

Reforzo de firme con M.B.Q. na 
rúa Xunqueira e 
acondicionamento de beirarrúas 
na Avda. Marqués de Figueroa – 
marxe esquerdo (Perlío) 

453 94.827,83 € - 94.827,83 € 

Proxecto construtivo de reforzo 
de firme con M.B.Q. nas rúas 
Peirao e Hortelá (Perlío) 

453 101.628,35 € - 101.628,35 € 

Pavimentación e dotación de 
servizos de abastecemento e 
saneamento nas rúas Coto 
Pequeno e Penela (Limodre) 

453 60.326,42 € 19.693,34 
 
 
 

80.019,76 € 

Subtotal investimentos achega provincial 
2017 

256.782,60 € 19.693,34 € 276.475,94 € 

 
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 
Achega 
Concello 

Orzamento total 

Reforma da pista polideportiva de San Valentin 76.723,78 € - 76.723,78 € 
Renovación de tubaxes de abastecemento no cruce da 
Avda. das Pías coa avda. Marqués de Figueroa ata a rúa 
do Sartego 

142.038,94 € - 142.038,94 € 

Subtotal investimentos préstamo provincial 2018 218.762,72 € - 218.762,72 € 
 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 
2018 e que se relacionan nestas táboas. 
 
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos: 
 
Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios 
de redacción se solicitan (achega provincial 2018) 

Deputación 

- - 
Subtotal redacción proxectos - 
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E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios: 
 
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio 
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 
2018  

Deputación 

- - 
Subtotal achega municipal 2018 - 

 
 
 
Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro 
Plan, Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita 
aplicar achega provincial 2017 

Deputación 

Denominación Grupo de 
programa 

 

- - - 
Subtotal achega municipal 2017 - 

 
F) Redución de débeda con entidades financeiras: 
 

Entidade financeira Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 
2018” aplicado á redución da 
débeda 

BBVA 018262448954646696
9 

27.030, 92 € 

Subtotal redución de débeda con entidades 
financeiras 

27.030, 92 € 

 
G) Resumo: 
 
SUBTOTAIS Deputación Concello Total 
 
A- PAGO A PROVEDORES 
 

Achega 2017 
 

15.159,30 €  15.159,30 € 

Achega 2018 
 

0,00 €  0,00 € 

B- GASTOS CORRENTES  Achega 2018 
 

277.171,55 €  277.171,55 € 

 
 
C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2018 
 

- - - 

Achega 2017 
 

256.782,60 € 19.693,34  € 276.475,94 € 

Préstamo 2018 
 

218.762,72 € - 218.762,72 € 

D- HONORARIOS REDACCIÓN  
 

Achega 2018 -  - 

 
E- ACHEGAS MUNICIPAIS 

Achega 2018 
 

-  - 

Achega 2017 
 

-  - 

F- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2018 
 

27.030,92 €  27.030,92 € 

 
 
T O T A L 

Achega 2018 
 

277.171,55 € - 277.171,55 € 

Achega 2017 
 

271.941,90 € 19.693,34 € 291.635,24 € 

Préstamo 2018 
 

245.793,64 € - 
 

245.793,64 € 

TOTAL 
 

794.907,09 € 19.693,34 € 814.600,43 € 

 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes 
proxectos ou pregos de prescricións técnicas: 
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Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles” 
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial 
asignado) 

Grupo de 
programa 
 

 
Orzamento 

Reurbanización dos bloques II e V en San Valentín e reforzo do 
firme na Avenida da Cooperación 

453 170.627,85 € 

Mellora dos parques infantís a Xunqueira (San Valentín), Río 
Cádavo (Fene), Peirao de Barallobre e Curros Enríquez (Maniños) 

171 68.010,09 € 

TOTAIS  238.637,94 € 
 
3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, salvo as excepcións 
sinaladas nos informes técnico-xurídicos de cada un dos proxectos. 
 
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 
do 2018, se a houbera. 
 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da 
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se 
entenderá aceptada si ésta se produce efectivamente. 
 
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste 
Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras 
Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma 
total non supera o 100% do seu importe.  
 
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente.” 
 
 
2. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía, da determinación dos dereitos de 
imposible ou difícil recadación, exercicio 2017 
 
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía que foi ditaminada favorablemente na 
Comisión Informativa de Dinamización Económica na súa sesión extraordinaria do 09.02.2018 por 
unanimidade: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
ASUNTO: DETERMINACION DOS DEREITOS DE IMPOSIBLE OU DIFICIL RECADACION EXERCICIO 
2017. 
 
Logo de ver o informe-proposta da Intervención municipal 23/2018 de 17 de xaneiro de 2018 dando 
cumprimento ao recollido na Base 68 das Bases de execución do Orzamento do exercicio 2015 
prorrogadas para o exercicio 2017 en relación ao criterio de cálculo para a determinación dos 
dereitos de imposible ou difícil recadación do exercicio 2017 que literalmente transcrito di: 
 
“INFORME- PROPOSTA DE INTERVENCIÓN 23/2018 
 
ASUNTO.- PROPOSTA DE  DETERMINACIÓN  DOS DEREITOS DE DIFÍCIL OU IMPOSIBLE 
RECADACION EXERCICIO 2017 
 
I.- LEXISLACIÓN APLICABLE 
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 
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- Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais (TRLRFL). 
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, pola que se aproba a Instrucción do Modelo normal 
de contabilidade local. 
- Bases de execución do orzamento do exercicio 2017, prorrogadas do exercicio 2015. 
 
II.- CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS 
 
1.- As entidades locais deberán confeccionar a liquidación do seu orzamento que será aprobada polo 
seu Presidente, previo informe da Intervención.  
O artigo 191 do TRLRFL establece en relación á cuantificación do remanente líquido de tesourería que 
forma parte da liquidación do orzamento que “deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles 
ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los 
derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.” 
 
2.- A Base 68 das Bases de execución do orzamento do exercicio 2015, prorrogadas para o exercicio 
2017, establecen que “Os criterios para calcular os dereitos de cobro de dudosa ou imposible 
recadación serán determinados polo Pleno da Corporación a proposta da Intervención Xeral, e serán 
incluídos na resolución da aprobación da Liquidación do Orzamento” 
 
3.- O artigo 193 bis do TRLRFL, introducido polo número Un do artigo segundo da Lei 27/2013, de 27 
de decembro, de racionalización e sostenibilidade da administración local, recolle o seguinte en 
relación á determinación dos dereitos de difícil ou imposible de recadación: 
 
"Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su 
Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los 
derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:  
 
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios 
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.  
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero 
anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.  
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a 
quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.  
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios 
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento." 
 
4.- Do exame da contabilidade municipal poden extraerse os seguintes datos en relación aos dereitos 
pendentes de cobro a 31 de decembro de 2017: 
 

Exercicio Importe dos dereitos pendentes de 
cobro a 31/12/2017 

2001 134,54 

2002 1.472,48 

2003 1.308,08 

2004 1.131 

2005 4.686,28 

2006 1.332,74 

2007 1.612,75 

2008 364.839,74 

2009 437,04 

2010 2.362,56 

2011 27.861,98 

2012 10.851,04 

2013 7.186,73 
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2014 24.271,98 

2015 22.107,93 

2016 44.720,45 

TOTAL 516.317,32 

 
Tendo en conta o exposto, e seguindo o criterio mantido en exercicios anteriores, emito a seguinte 
PROPOSTA ao Pleno 
 
PRIMEIRO.- Aplicar para a cuantificación do importe dos dereitos que se consideran de difícil ou 
imposible recadación para o exercicio 2017 as porcentaxes mínimas recollidas no artigo 193.bis do 
TRLRFL, o que supón un total de 449.550,60 euros; de conformidade co seguinte detalle: 
 

Exercicio Importe dos dereitos 
pendentes de cobro a 

31/12/2017 

Porcentaxe de 
minoración 

Importe dos dereitos de 
difícil ou imposible 

recadación 

2001 134,54 100 134,54 

2002 1.472,48 100 1.472,48 

2003 1.308,08 100 1.308,08 

2004 1.131 100 1.131 

2005 4.686,28 100 4.686,28 

2006 1.332,74 100 1.332,74 

2007 1.612,75 100 1.612,75 

2008 364.839,74 100 364.839,74 

2009 437,04 100 437,04 

2010 2.362,56 100 2.362,56 

2011 27.861,98 100 27.861,98 

2012 10.851,04 75 8.138,28 

2013 7.186,73 75 5.390,05 

2014 24.271,98 50 12.135,99 

2015 22.107,93 25 5.526,98 

2016 44.720,45 25 11.180,11 

TOTAL 518.699,38  449.550,60 

 
Fene, 17 de xaneiro de 2018. 
A interventora 
Asdo: Iria Luisa Diaz Gavela” 
 
Á vista  do anteriormente exposto, esta alcaldía eleva ao Pleno a seguinte proposta de acordo: 
 
PRIMEIRO: Aplicar para a cuantificación do importe dos dereitos que se consideran de difícil ou 
imposible recadación para o exercicio 2017 as porcentaxes mínimas recollidas no artigo 193.bis do 
TRLRFL, o que supón un total de 449.550,60 euros.” 
 
Toma a palabra o alcalde que di que este é o punto que se trouxo no Pleno ordinario e logo das 
aclaracións solicitadas, que foron atendidas na Comisión Informativa extraordinaria feita ao respecto, 
aprovéitase para traer este asunto hoxe ao Pleno para poder avanzar na liquidación do exercicio 
2017. 
 
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 8 votos a favor (4 do 
grupo municipal do BNG, 2 do grupo municipal Socialista, 1 grupo municipal Somos Fene e 
1 do grupo Mixto) e 6 abstencións do grupo municipal do PP. 
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Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda: 
 
PRIMEIRO: Aplicar para a cuantificación do importe dos dereitos que se consideran de 
difícil ou imposible recadación para o exercicio 2017 as porcentaxes mínimas recollidas no 
artigo 193.bis do TRLRFL, o que supón un total de 449.550,60 euros. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando son as 09.16 h, 
de todo o que, como secretaria accidental, dou fe. 
 
 
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria accidental Carmen López 
Villar e polo alcalde Juventino José Trigo Rey. 


