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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 5.12.2013

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 8:37 horas do día 
19 de novembro de 2013,  baixo  a  presidencia  do Sr.  alcalde-presidente don Gumersindo Pedro 
Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión 
extraordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

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

Non asistiron: don Iván Puentes Rivera e dona Rita María Couto Seijido

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

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

1.  Previa  ratificación  da  súa  inclusión  na  orde  do  día,  aprobación,  se  procede,  do 
expediente de suplemento de crédito 4/2013

Consta no expediente  providencia  da alcaldía,  memoria  xustificativa,  certificado de existenza  de 
crédito,  informes  de intervención de 15.11.2013 sobre  o  suplemento  de crédito  e  avaliación  do 
cumprimento  do  obxectivo  de  estabilidade  orzamentaria,  da  regra  do  gasto  e  do  nivel  de 
endebedamento e a seguinte proposta da alcaldía:

“PROPOSTA DA ALCALDIA

Proponse á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o expediente de 
concesión de suplemento de créditos  nº  4/2013,  e  se propoña ó  Concello  Pleno a  adopción de 
acordo, con fundamento  na seguinte

EXPOSICION DE MOTIVOS.
Na  memoria  e  providencia  adxunta  ó  expediente,expoñense  as  causas  e  razóns  que  motivan a 
presente proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.
Visto os informes e certificados que ó respecto emitiu a Intervención municipal e que constan no 
expediente, sometese a esta Comisión a seguinte

PROPOSTA:
1º. Aprobar o expediente nº 04/2013 de suplemento de crédito  financiados con baixas por anulación 
de créditos por un importe global de 8156.91 € de conformidade co  previsto no TRLRFL.O detalle é o 
seguinte:

Aplicación orzamentarias que se incrementan mediante o suplemento de crédito:

APLIC. ORZ. CONCEPTO IMPORTE 
(€)

171/B9/60900 Parques e xardíns. Parque destinado á infancia en Fene 8156.91

O importe total da modificación proposta ascende á cantidade de 8156.91 EUROS.
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Dilixenza: acta aprobada en sesión de 5.12.2013

Medios de financiación do gasto.-
Proponse que a financiación se realice con cargo a baixas por anulación de créditos das  seguintes 
partidas, previo cambio de finalidade do préstamo concertado co BBVA no exercicio 2010 concertado 
por importe de 463705,85 €:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA CONSIGNACION 
ANTERIOR

DISMINUCION CREDITO 
DEFINITIVO

Breve 
explicación  da 
baixa  na 
consignación 
sen perturbación 
dos servizos

CODIGO DENOMINACION

453/1f/60103 Estradas.  Obras 
POS 2009

12884.33 8156.91 4727.42 Finalización  do 
gasto

O importe total da modificación proposta ascende a 8156.91 €.

A efectividade  do presente  expediente estará condicionado, en todo caso,  á  adopción do acordo 
polo Pleno da Corporación de cambio de finalidade do crédito concertado co BBVA no exercicio 2010 
por importe de 463705,85 €.
2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora 
das Facendas 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,unha  vez  publicado,   no  caso  de  que 
durante  o  referido  periodo  de  exposición  pública  non  se  presenten  reclamacións.  No  caso  de 
presentarse reclamacións, estas substanciaranse  dentro dos 8 días seguintes á súa presentación, 
entendéndose denegadas  se non se notifica a resolución favorable ó interesado  dentro de dito 
prazo.

Fene, a 15 de novembro  de 2013.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego  Feal.”

Inicia o debate da xustificación da urxencia do asunto o concelleiro delegado de Facenda, don Juan 
José Franco Casal, que di que provén do feito de que o pasado xoves foi notificada a concesión 
dunha subvención e a obra debe estar rematada en decembro.

A continuación toma a palabra o voceiro do grupo socialista, don Antón Lois Noceda Carballo, que di 
que a única urxencia que vén é a de non ter previsión e plantexar chantaxes de última hora, que 
este goberno tivo a oportunidade no último pleno de aprobar as modificacións de crédito necesarias 
para acabar o ano e que é unha función do goberno prever o futuro inmediato e non agardar á última 
hora para amañar a urxencia.

De seguido intervén o voceiro do grupo do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que o seu grupo 
mantén  a  mesma  postura  que  no  último  pleno,  mantendo  a  postura  de  que  se  traen  unha 
modificación de crédito para as subvencións nominativas estarían dispostos a estudala; entenden 
que o  goberno  teña  as  súas  urxencias  pero  non ven  admitir  nada  máis  sen  ter  en  conta esta 
solicitude. Remata dicindo que o equipo de goberno dixo que sen orzamento se ían perder estas 
cousas, pero non é así, pérdense por non ter previsión.

Por  parte  do  grupo  mixto,  a  concelleira  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez  comparte  o 
manifestado pola oposición.

Sometido o asunto á ratificación, queda rexeitada a súa inclusión na orde do día por 9 
votos en contra (4 do grupo socialista, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 6 a favor 
do grupo do PP.

2.  Previa  ratificación  da  súa  inclusión  na  orde  do  día,  aprobación,  se  procede,  do 
expediente  2/2013  de  modificación  de  finalidades  do  préstamo  núm.  9546466969 
formalizado co BBVA
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Consta  no  expediente  providencia  da  alcaldía,  certificado  de  existenza  de  crédito,  informe  de 
intervención de 15.11.2013 e a seguinte proposta da alcaldía:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Vista a providencia da Alcaldía de 14 de novembro de 2013 na que se expoñen a necesidade e 
motivos para acordar unha  desafectación parcial  do préstamo concertado co BBVA no exercicio 
2010.

Considerando que o presente expediente tramítase  paralelamente ó expediente de suplemento de 
crédito  nº  4/2013,  expediente  no  que   se  propón   o  incremento  da  aplicación  orzamentaria 
171/B9/60900 para facer fronte ó gasto relativo á construcción dun parque infantil en Fene, gasto 
cuxa  execución  non   pode  demorarse    ó  vindeiro  exercicio  e  para  as  que  non existe  crédito 
suficiente a nivel de vinculación xurídica.

Considerando que  para este investimento  foi concedida  subvención  pola Xunta de Galicia  ó abeiro 
da  Orde  de  8  de  agosto  da  Consellería  de  Presidencia,  Administracións  Públicas  e  Xustiza  por 
simporte de 32627.64 €, equivalente ó 80% dos gastos do proxecto, gastos cuxa execución debe 
realizarse  improrrogablemente antes do 30 de decembro do presente exercicio.

Considerando que a achega  comprometida  polo concello de Fene para a execución do investimento 
é de 8156.91  € e non  existindo crédito  suficiente no orzamento do exercicio 2012, prorrogado, 
faise necesario iniciar   expediente  modificativo de crédito   co fin de habilitar o crédito necesario 
para facer fronte a esta achega municipal.

Considerando que  a día de hoxe as obras incluidas no POS 2009 atópanse rematadas, obras que se 
financiaban  parcialmente,    co  préstamo  concertado   no  ano  2010  co  Banco  de  Crédito  Local 
concertado por  un  montante total de 463.705.85 €, faise necesario neste momento  efectuar  unha 
desafectación   parcial  do  citado   préstamo por  importe  de  8156.91  €  para  poder  facer  fronte 
parcialmente á achega municipal  para as obras de construcción dun parque infantil en Fene.

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

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

 Esta Alcaldía, co obxeto de proceder a unha aplicación parcial  de ditos excesos de financiación 
propón ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO:  aprobar  a  seguinte  modificación  de  finalidades  do  préstamo  nº  9546466969 
formalizado co BBVA no exercicio 2010 por importe de 463.705.85 euros:

1. Novas inversións a dotar:

− Nº Proxecto Denominación Importe (€)

171/B9/60900 Construcción parque infantil 8156.91 €

TOTAL------------------------ 8156.91

2. Inversións sustituídas polas anteriores:

 Nª proxecto                               Denominación Importe (€)

453/1f/60103 Obras POS 2009 8156.91 €

TOTAL-------------------------8156.91 

SEGUNDO: Dar traslado á Intervención, Tesourería municipais.

En Fene, a 15 de novembro de 2013
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O ALCALDE
Asdo. Gumersindo Pedro Galego Feal”

Inicia o debate da xustificación da urxencia do asunto o concelleiro delegado de facenda, don Juan 
José Franco Casal, que di que provén do feito de que o pasado xoves foi notificada a concesión 
dunha subvención para unha obra debe estar rematada en decembro precisando deste expediente 
para dotar a subvención.

Sometido o asunto á ratificación, queda rexeitada a súa inclusión na orde do día por 9 
votos en contra (4 do grupo socialista, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 6 a favor 
do grupo do PP.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 8:42 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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