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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA
12 DE MAIO DE 2006.-

Presidente:

Sr. Alcalde-Presidente
D. Xosé María Rivera Arnoso.

Asistentes:

D. Xosé María Permuy Martínez.
D. Andrés González Vizoso.
Dª Alicia Martínez González.
D. Xosé Anxo González Tomé.
D. Manuel V. Pico Sanmartín.
Dª Rita María Couto Seijido.
D. Jorge Luis Yáñez Fernández.
D. Manuel Angel Rodríguez Carballeira.
D. José Iván Puentes Rivera.
Dª Carmen Goti Ramil.
D. Carlos García Bermúdez.
Dª Purificación Rodríguez Rico.
Dª Isabel Blanco Pico.
Dª Mª Pilar Fornos Corral.
D. Manuel Sánchez Martínez.

Non asisten:

Dª Amalia Malvar Fernández.

Interventora accidental:

Dª Milagros López Álvarez.

Secretaria:

Dª Pilar María Pastor Novo,
Secretaria xeral do Concello de Fene.

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do
Concello de Fene (A Coruña), sendo as doce horas
e tres minutos do día doce de maio de dous mil
seis, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do
Concello, ao obxecto de celebrar sesión
extraordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-
Presidente D. Xosé María Rivera Arnoso,e coa
asistencia dos/as Concelleiros/as Don Xosé María
Permuy Martínez, Don Andrés González Vizoso,
Dona Alicia Martínez González, Don Xosé Anxo
gonzález Tomé, Don Manuel V. Pico Sanmartín,
Dona Rita María Couto Seijido, Don Jorge Luis
Yáñez Fernández, Don Manuel Angel Rodríguez
Carballeira, Don José Iván Puentes Rivera,  Dona
Carmen Goti Ramil, Don Carlos García Bermúdez,
Dona Purificación Rodríguez Rico, Dona Isabel
Blanco Pico,  Dona Mª Pilar Fornos Corral e Don
Manuel Sánchez Martínez.

Non asiste á sesión a concelleira Dª Amalia Malvar
Fernández.

Asiste á sesión, a interventora accidental Dª
Milagros López Álvarez, e actúa como secretaria
Dona 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
estudo e exame do asunto incluído na Orde do día
da convocatoria.

PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2006.-

Dáse conta do ditame da Comisión da Comisión Informativa de Facenda de data 5 de maio
de 2006, que transcrito literalmente, di:

“Ditame da Comisión Informativa de Facenda do día cinco de maio de dous mil seis,
relativo ao proxecto de Orzamento para o exercicio 2006
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A Comisión Informativa de Facenda, en votación ordinaria, por maioría de tres – 3 - votos a
favor (BNG) e unha – 1 – abstención ( EU-IU), ditamina propoñer ao Pleno da Corporación a
adopción dos seguintes acordos:

"1º.- Prestar aprobación inicial ao  Orzamento municipal para o exercicio 2006, a contía do cal
queda fixada no total de 9.324.287,40 euros para o orzamento de gastos e 9.409.853,98
euros para o orzamento de ingresos,  asignándolle a cada un dos capítulos as seguintes
cantidades:

A.- Orzamento de ingresos, por capítulos

Capítulo                Descrición     Importe
        I Impostos directos       2848100.00
       II Impostos indirectos         511000.00
      III Taxas e outros ingresos       1371050.00
      IV Transferencias correntes       3267312.06
       V Ingresos patrimoniais           48600.00

     Total operacións correntes       8046062.06
     VI Alleamento de investimentos reais           10000.00
    VII Transferencias de capital       1153791.92
   VIII Activos financeiros           60000.00
     IX Pasivos financeiros         140000.00

    Total operacións capital       1363791.92
    Total orzamento de ingresos       9409853.98

B.- Orzamento de gastos, por capítulos

Capítulo                   Descrición Importe
        I Gastos de persoal          3973831.65
       II Gastos en bens correntes e servicios           2434005.81
      III Gastos financeiros              99300.00
      IV Transferencias correntes            240919.16

Total operacións correntes          6748056.62
      VI Investimentos reais          2170352.02
     VII Transferencias de capital              19178.76
    VIII Activos financeiros              60000.00
      IX Pasivos financeiros            326700.00

Total operacións de capital          2576230.78
    Total orzamento de gastos          9324287.40

2º.- Aprobar igualmente as Bases de Execución do mesmo e o cadro de persoal que figura
como anexo do mesmo, comprensivo do persoal funcionario e laboral.

3º.- O acordo de aprobación, que será único (art. 168.5 do Rd lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei Reguladora das Facendas Locais),
requirirá  o quórum esixido para a súa aprobación  sendo  de  aplicación  o  establecido,   con
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carácter xeral para os acordos das corporacións locais, no artigo 47.1 da lei 7/85, LRBRL,
"adopción do acordo por maioría simple dos membros presentes, existindo tal maioría cando
os votos afirmativos son mais que os negativos".

4º.- Que unha vez aprobado inicialmente, si procedera, o Orzamento pola Corporación,
expoñerase ao publico –previo anuncio no BOP- por prazo de quince días hábiles durante o
cal os interesados poderán examinalo e presenta-las reclamacións que estimen pertinentes
ante o Concello Pleno. O Orzamento entenderase definitivamente aprobado si durante este
período non se presentaran reclamacións, tal como dispoñen os artigos 169.1 do Rd
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 20 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. En caso
contrario, o Concello Pleno disporá do prazo de un mes para resolve-las,  entendéndose este
contado a partires do día seguinte ao da finalización da exposición ao público; as
reclamacións consideraranse denegadas en calquera caso si non se resolveran no acto de
aprobación definitiva."

Consta no expediente  Informe de Intervención de data 2 de maio de 2006 que transcrito
literalmente di:

“INFORME DA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
O que subscribe o presente informe, Milagros López Álvarez, Interventora
Accidental do Concello de Fene, tendo examinado o Orzamento formado polo Sr.
Alcalde-Presidente, dando cumprimento ó disposto no artigo 213 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das
Facendas Locais, e no 18.4 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, emite o
seguinte informe:

I.- LEXISLACIÓN APLICABLE
 I.1  Lexislación específica de Réxime Local

-Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
-Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei das Facendas Locais.
-Real Decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo   primeiro do título
sexto da Lei 39/88 en materia de Orzamentos.
-Orde de 20 de setembro de 1.989, pola que se establece a estructura dos Orzamentos
das Entidades Locais.
-Orde de 23 de novembro de 2004, pola que se aproba a instrucción de contabilidade para
a administración local.

I.2 Lexislación supletoria do Estado
-Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.
-Leis anuais de orzamentos xerais do estado e demais disposicións concordantes.
-Lei 18/2001, de 12 de decembro, xeral de estabilidade orzamentaria.

II.- TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE
 II.1.- Formación e elevación ó Pleno
O Presidente da Entidade formará o Orzamento Xeral da mesma e remitirao, informado pola
Intervención e cós anexos e documentación complementaria detallada nos artigos 166.1 e
168.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto



UNIDADE: SECRETARIA/PA
EXPEDIENTE: 2006/PL001/000006

4

Refundido da Lei das Facendas Locais, ó Pleno antes do día 15 de outubro para a súa
aprobación, emenda ou devolución (art. 168.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais).

 II.2.-Aprobación inicial
Efectuarase polo Pleno, por maioría simple dos seus membros presentes (art. 47.1 da Lei
7/1985).

 II.3.-Información pública
Durante 15 días hábiles no Boletín Oficial da Provincia (BOP), prazo no que os interesados
poderán examinalo e presentar reclamacións perante o Pleno (art. 169.1 do Rdl 2/2004, do 5
de marzo, e art. 20.1 do Rd 500/1990).

 II.4.-Resolución das reclamacións presentadas
O Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas (art.169.1 do Rdl 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais e art. 20.1 do Rd
500/1990).

 II.5.- Aprobación definitiva
O Orzamento considerarase definitivamente aprobado se ao termo do período de exposición
pública non se presentasen reclamacións: no senso contrario, requirirase acordo expreso
polo que se resolvan Rdl 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei das Facendas Locais).

Se ao comezo do exercicio económico non tivese entrado en vigor o Orzamento
correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o do anterior cos seus créditos
iniciais, sen perxuízo das modificacións que se realicen conforme ó disposto nos artigos 177-
182 do Rdl 2/2004, do 5 de marzo e ata a entrada en vigor do novo Orzamento (art. 169.6 do
Rdl 2/2004, do 5 de marzo e art. 21.1 do Rd 500/1990).

 II.6.- Publicación
O Orzamento, definitivamente aprobado, será insertado e resumido por capítulos no BOP
(art. 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei das Facendas Locais e art. 20.3 do Rd 500/1990).

 II.7.- Remisión do expediente e entrada en vigor
Do Orzamento, definitivamente aprobado, remitirase copia á Administración do Estado e á da
Comunidade Autónoma simultaneamente ó envío ó BOP.

III.- ANÁLISE DO CONTIDO
O proxecto que se presenta a informe desta Intervención, antes de que a Presidencia o eleve
á consideración do Pleno da Corporación, faise fora dos prazos enunciados no anterior punto
II.1.
O proxecto, segundo o resumo a nivel de capítulos que aparece detallado no devandito
proxecto, é como segue:

-Orzamento de INGRESOS:  9.409.853,98 €
-Orzamento de GASTOS: 9.324.287,40 €
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Diferencia        85.566,58 €

Na estimación dos ingresos e a cuantificación dos créditos orzamentarios consideraranse os
seguintes criterios ou factores:
a.- Estimación dos recursos económicos.
Deberanse valora-los seguintes aspectos:
1.- Os dereitos liquidados no 2005, tendo en conta o Estado da Liquidación
2.- Os incrementos de tipos de gravame, tarifas e prezos públicos aprobados para o 2006
3.- Os incrementos para os impostos locais previstos na Lei de Orzamentos xerais do estado
para o 2006
4.- O importe fixado na Lei de Orzamentos xerais do estado como participación das
Corporacións Locais nos Tributos do Estado; así como o incremento mínimo garantido para
tódalas Entidades Locais

2.- Cuantificación dos créditos orzamentarios.
Realizarase partindo das seguintes premisas:
1.- A valoración do cadro de persoal
2.- Os compromisos adquiridos con terceiros, mediante contratos, convenios, pactos ou
acordos
3.- A cuantificación de necesidades de bens correntes e servicios
4.- Os créditos necesarios para dar cobertura orzamentaria ós proxectos de investimento que
se pretendan iniciar no ano 2006

O Orzamento deberá presentarse sen déficit inicial, nivelado nos seus Estados de Gastos e
Ingresos, nembargantes neste exercicio preséntase un proxecto con  superávit inicial de
85.566,58 €. No informe da liquidación do exercicio 2005, emitido pola Intervención Municipal,
advertíase que, ao abeiro do disposto no artigo 193 do Rdl 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido da Lei Reguladora das FFLL, en caso de liquida-lo orzamento con remanente de
tesourería negativo, e non adoptarse ningunha das medidas recollidas no mesmo, o
Orzamento do exercicio seguinte  deberíase aprobar con superávit inicial de contía non
inferior ó  devandito déficit (-790.982,55 €)

O Proxecto de Orzamento da Corporación para o exercicio 2006 garante o principio de
NIVELACIÓN ORZAMENTARIA FINANCEIRA toda vez que as previsións de ingreso
corrente alcanzan a contía de 8.046.062,06 € sendo as previsións de gasto corrente mailo
capítulo 9, 7.074.756,62 €, o cal é indicativo de que os ingresos ordinarios son suficientes
para financia-lo gasto ordinario mais aqueles derivados da amortización de débeda no
exercicio. Nembargantes, a existencia real da nivelación orzamentaria coñecerase no
momento en que se liquiden os Orzamentos do exercicio 2006, onde comprobarase se os
dereitos correntes recoñecidos foron suficientes para dar cobertura ás obrigas recoñecidas
correntes.

Téndose examinado as Bases de Execución que forman parte do Orzamento, resulta que
conteñen, a xuízo desta funcionaria, as disposicións necesarias para unha adecuada e
correcta xestión durante o exercicio económico a que as mesmas se refiren. Deste xeito,
séguese recollendo, coma no exercicio precedente, nas bases de execución, de acordo có
preceptuado na normativa en materia de subvencións contida na Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, definíndose,así,con carácter xenérico o plan estratéxico das
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subvencións que pretende outorga-lo Concello de Fene ó longo do exercicio 2006, de xeito
que queden sentadas as directrices que se pretenden acadar coa súa posta en práctica.
Asemade, regúlase un procedemento para a concesión de axudas públicas por parte do
Concello de Fene de conformidade cos principios de publicidade, concorrencia e
obxectividade na concesión, apróbanse as bases das subvencións que pretende concede-lo
concello e  nórmase, así mesmo, a xustificación polos beneficiarios das axudas concedidas.

Obsérvase tamén que o Orzamento confecciónase con toda a documentación que
preceptúan as normas.

IV.-OBSERVACIÓNS ÁS PREVISIÓNS DE INGRESOS DO ORZAMENTO
As estimacións de ingresos realizadas sobre bases ou criterios obxectivos:
-Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica e urbana.
-Imposto sobre actividades económicas.
-Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
-Imposto de construcción, instalacións e obras.
-Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.
-Taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos.
-Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial de dominio público local pola
entrada de vehículos e reservas de aparcamento.
-Taxa pola prestación de servicios no Cemiterio Municipal.
As cantidades orzamentadas nestes conceptos teñen en conta os correspondentes padróns
do exercicio 2005 ou estimacións de ingresos, no caso do IBI e IAE, en base á notificación de
entrega a conta mensual achegado pola Deputación.

V.- OBSERVACIÓNS ÁS PREVISIÓNS DE GASTO DO ORZAMENTO:
En materia de gastos o Orzamento, a xuízo desta intervención, elaborouse desde dúas
perspectivas distintas:
No apartado de operacións correntes e en relación co Orzamento do exercicio anterior,
optouse por un Orzamento practicamente similar ao do 2005, supoñendo o 72,37 % do
orzamento total de gastos.
Procedeuse  a incrementar as retribucións do persoal ata o límite establecido na  Lei  de
orzamentos xerais do estado para 2006, así coma o previsto para as pagas extraordinarias,
coa excepción de dous funcionarios aos que, por acordo do Concello Pleno de data 4/1/06,
se lles procede a modifica-lo nivel, asignándolles o 26 de complemento de destino.
 Deste xeito o custe de persoal ven a supoñer un 42,62%  do Orzamento de gastos total.

VI.-CAPITAL VIVO E AFORRO NETO
No relativo ós gastos financeiros, capítulo III, e pasivos financeiros, capítulo IX
do Orzamento, incorpórase ó expediente o estado de previsión de movementos
e situación da débeda comprensiva do detalle das operacións de crédito ou
endebedamento pendentes de reembolso ó principio do exercicio, esto é, do
capital vivo a fin do 2005, así como das amortizacións que se prevén realizar
durante o ano 2006, segundo a información facilitada polas distintas entidades
financeiras. Prevése no orzamento a concertación dunha nova operación de
crédito por importe de 140.000,00 €
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Aplicando o artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais e tendo en conta os datos da Liquidación
orzamentaria do exercicio 2005, resultan as seguintes magnitudes:
 - Aforro Neto: 351.550,01 €
 -% aforro s/ dereitos liquidados por operacións correntes: 4,24 %.
 -% débeda viva sobre dereitos liquidados por operacións correntes (máximo 110%):
51,18%
Polo tanto ao determinarse un aforro positivo é posible a concertación da operación prevista,
sen perxuízo do análise económico-financeiro a efectuar con carácter previo a súa
concertación.

VII.- NOTAS SOBRE A LEI DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA:
Como xa se indicou nos Informe de Intervención ós orzamento de 2003 e 2005, con data 1 de
xaneiro de 2002 entrou en vigor a Lei 18/2001, de 12 de decembro, xeral de estabilidade
orzamentaria, na que se establecen as disposicións imprescindibles para a consecución do
obxectivo de estabilidade orzamentaria, e dentro da cal atópanse as entidades locais. A
materialización efectiva do principio de estabilidade orzamentaria esixe a adopción de
medidas de corrección de situacións excepcionais de desequilibrio e un sistema homoxéneo
de remisión de información e medición. Como consecuencia da aprobación desta Lei a
autorización da Comunidade Autónoma ao Concello para realizar operacións de crédito, no
caso de resultar precisa a mesma, terá en conta os obxectivos de estabilidade orzamentaria
fixados en cada caso, entendéndose como tal a situación de equilibrio ou superávit,
computada en termos de capacidade de financiamento. Polo tanto, no caso de situarse o
Concello nunha situación de desequilibrio orzamentario, a concesión de autorización estará
supeditada a que o Plan Económico Financeiro que obriga a elaborar esta Lei neste caso,
permita a desaparición en tres exercicios orzamentarios da situación de desequilibrio. Pode
darse o caso, polo tanto, de que se cumpran os requisitos establecidos no artigo 53 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das
Facendas Locais para a concertación de novas operacións de crédito, e non se cumpra o
principio de  estabilidade orzamentaria.
A estabilidade orzamentaria deberá verificarse en tódalas fases do proceso de elaboración,
aprobación, execución e liquidación dos orzamentos. A consecuencia da entrada en vigor da
Lei e do futuro regulamento que a desenvolva supón a necesidade de distinguir entre
equilibrio orzamentario e estabilidade orzamentaria. O equilibrio orzamentario esixe que
gastos e ingresos sexan iguais no momento da aprobación do Orzamento, liquidación ou
modificacións orzamentarias, principio que se cumpre sempre. Pero cabe a formulación de
orzamentos sen déficit inicial e sen embargo supoñan unha situación de inestabilidade
orzamentaria en termos de capacidade de financiamento, isto é, que non existindo equilibrio
entre ingresos e gastos non financeiros, este se complemente con endebedamento para
financiar basicamente investimento. Esta situación, de acordo coa nova Lei, non invalida o
Orzamento, polo tanto entendo que non se nega a vía ao endebedamento orzamentario,
senón que supón a necesidade de elaborar un plan económico financeiro a medio prazo a
remitir ao Ministerio de Facenda  que haberá de permitir en tres anos a corrección do
desequilibrio.
A xuízo deste funcionario, podería entenderse como estabilidade a situación de equilibrio
entre ingresos de natureza non financeira e os gastos da mesma natureza. Se o ingreso
superara o gasto, habería capacidade de financiamento e á inversa, necesidade de
financiamento, si esta supera os límites fixados polo Goberno, existe inestabilidade. Esto
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suporía que no momento de aproba-los orzamentos xerais para un determinado exercicio só
se alcanzaría capacidade de financiamento cando non exista previsión de ingresos por
operacións de crédito, situación que non se da no caso que nos ocupa do Orzamento Xeral
para o 2006. Nembargantes, o futuro Regulamento que desenrole a Lei precisará qué se
entende por situación de equilibrio/desequilibrio en termos de financiamento e as súas
consecuencias, cuestións que como xa antedixen aínda non  foron fixadas
regulamentariamente. A entrada en vigor do meritado texto determinará a fórmula exacta de
cálculo da estabilidade e o momento a partires do cal as Administracións Públicas sen ven
obrigadas polo mesmo.

VII.- CONCLUSIÓNS
Examinada a documentación que integra o expediente:
• Estados de Gastos e Ingresos do Orzamento da Corporación para 2006
• Liquidación do Orzamento da Corporación do exercicio 2005
• Anexo de persoal
• Anexo de investimentos
• Memoria do Presidente
• Informe económico-financieiro
• Estado de previsión de movementos e situación da débeda
• Bases de Execución

Esta Intervención ten a ben INFORMAR:

1º.-O Proxecto de Orzamento da Corporación para o exercicio 2006 preséntase CON
SUPERÁVIT INICIAL, por un importe de 85.566,58 €

2º.-O órgano competente para a súa aprobación inicial é o Pleno da Corporación, co
quórum de “maioría simple”.

3º.-En canto ó procedemento para a súa aprobación, é o que se recolle no punto II do
presente informe, debéndose indicar que non se cumpren os prazos de presentación do
anteproxecto ó pleno dispostos no art. 168.4 do Rdl 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais.

4º.-O Proxecto de Orzamento  contempla a utilización da vía do crédito para financiar
parte do anexo de investimentos por importe de 140.000,00 €

5º.-O Proxecto garante a nivelación presupostaria-financeira descoñecéndose ata a
entrada en vigor dun regulamento que desenvolva a Lei xeral de estabilidade orzamentaria os
criterios para determinar o cumprimento dese principio e, polo tanto, a necesidade ou non de
elaborar un Plan Económico Financeiro.

O presente informe emítese en cumprimento do disposto nos artigos 168.4 do Rdl 2/2004, do
5 de marzo, e 18.4 do Rd500/1990, aos efectos da súa incorporación ó expediente
orzamentario que se vai presentar perante o Pleno da Corporación Municipal.”

Consta no expediente nota informativa de Secretaría 2/2006 de data 8 de maio de 2006 que
transcrita literalmente di:
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“NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA  2/2006

 Téndose presentado nesta Secretaría ditme da Comisión Informativa de Facenda de data  5
de maio de 2006, relativo á aprobación inicial do orzamento municipal para o exercicio
exercicio 2006, en uso das atribucións conferidas á Secretaría da Corporación polo artigo 177
do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, por esta Secretaría,
respecto do Anexo de persoal e plantilla  fánse as seguintes consideracións:

CUESTIÓN PREVIA-CONDICIONAMENTOS

 Con carácter previo ás consideracións que se farán, déixase constancia do escaso tempo
hábil con que contóu esta Secretaría para o exame do expediente, así como do feito de que a
que suscribe tomóu posesión do posto de Secretaría deste Concello en data 17 de abril de
2006, polo que descoñece con exactitude  toda a documentación con incidencia sobre o
asunto, o que impide facer unhas consideracións máis axeitadas sobre o contido dos
documentos examinados(plantilla e anexo de persoal), polo que as consideracións que
seguen restan condicionadas ao repertorio documental que se indica e poderán ser
ulteriormente ampliadas ou matizadas.
.
Primeira.- No Anexo de persoal asígnanse unhas percepcións como complemento de
productividade a cada funcionario. Sobre este particular, cómpre sinalar o seguinte:

    O artigo 5 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, Réxime de Retribucións dos
Funcionarios de Administración local, establece que  1. El complemento de productividad
está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e
iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y  objetivos asignados al
mismo.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4. Las cantidades que perciba  cada funcionario por este concepto serán de conocimiento
público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los  representantes
sindicales.
5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global
destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los
límites máximos señalados en el artíclo 7.2 b) de esta norma.
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía
entre los diferentes programas o áreas y  la asignación individual del complemento de
productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el pleno, sin
perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril.”.

O citado Real Decreto, no seu artigo 7 engade:
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“1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad,
gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten
de star a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico,  excluída la
referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le
correspondan por lo conceptos de retribuciones básicas y complemento de destino.
2.- La cantidad que resulte con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:
a) Hasta un  máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus
modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio
de Extinción de Incendios.
b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones”.

  Resulta, polo tanto, á vista do disposto no artigo 5 do Real Decreto citado, que teñen que
ser circustancias obxectivas, directamente conectadas có desempeño do posto de traballo as
que determinen a valoración da productividade. Esto esixe, a criterio da que suscribe que,
con carácter previo, exista un acordo expreso mediante o cal se estableza a fixación de
determinados obxectivos a alcanzar por cada un dos postos de traballo, pois o artigo citado
establece que “la  apreciación de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y
objetivos asignados al mismo”, fixación de obxectivos que efectiva, obxectiva e
excepcionalmente requiran unha actividade funcionarial extraordinaria, un especial interés ou
un maior rendemento por  parte do funcionario.
 Así, a Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Baleares de data 19 de decembro de
2000 sinala no seu fundamento de dereito segundo que  han de ser circunstancias objetivas
directamente conectadas con el desempeño del puesto de trabajo y a la obtención de los
resultados y objetivos que se le asignan las que determinen la valoración de la productividad”.
E a  Sentencia do tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana de data 19 de
febreiro de 2000, no seu  fundamento de dereito cuarto establece “ Aunque la asignación
individualizada del complemento se vincule, genéricamente, a los criterios de especial
rendimiento, actividad extraordinaria, interés e iniciativa de los funcionarios en el desempeño
de su trabajo, es evidente la extralimitación del máximo legal permitido porque, por un lado,
no se acreditado, sobre el particular, nada consta en el expediente, que exista un concreto
programa para la consecución de determinados objetivos en el desempeño de la función
pública, ni tampoco se ha justificado la concurrencia de excepcionales circunstancias que
exijan un especial rendimiento, actividad extraordinaria o mayor interés en el desempeño de
las funciones propias de cada puesto de trabajo, por consiguiente, la mera referencia
genérica a los elementos o factores definidores del complemento de que se trata es, sin
duda, insuficiente para justificar la legalidad del incremento impugnado ., el del
complemento de productividad que, como se ha dicho y conviene reiterar, carece de concreta
justificación ante la ausencia de la fijación de determinados objetivos a  conseguir en el
desempeño de la función pública que, efectiva, objetiva y excepcionalmente, hayan requerido
una actividad funcionarial extraordinaria, un especial interés o un mayor rendimiento por parte
del funcionario, que, de haber sido así, podría haber justificado la asignación de que se trata.”

    Resulta , polo tanto,  que o complemento de productividade, se ben xenéricamenete na
normativa vixente  está destinado a retribuir o especial rendemento, a actividade
extraordinaria e o interés e iniciativa  con que o funcionario desempeñe o seu cargo, á súa
asignación debe  realizarse en función de circunstancias obxectivas relaccionadas
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directamente có desempeño do posto de traballo e os obxectivos asignados ós mesmos, é
dicir, non se refire á actividade “normal” desenvolvida polo funcionario no exercicio das
funcións propias de cada posto, senón que se require a concorrencia de circunstancias
excepcionais que esixan un especial rendemento  para a súa apreciación, polo que se fai
preciso a previa existencia dun acordo  que  fixe obxectivos concretos a cada posto de
traballo.
   En atención ao exposto, a xuízo desta Secretaría, a  asignación dunhas  precepcións
fixas como complemento de productividade contravén os artigos 5 e 7 do Real decreto
861/1986, de 25 de abril, polo  que non se axusta á normativa vixente.

Segunda.-  No informe da Interventora accidental de data 2 de maio de 2006, sinálase, entre
outras cousas que “ Procedeuse a incrementar as retribucións do personal ata o límite
establecido na Lei de orzamentos xerais do Estado para o 2006, así coma o previsto para as
pagas extraordinarias, con excepción de dous funcionarios, aos que , por acordo do Concedo
Pleno de data 4/1/06, se lles procede a modifica-lo nivel, asignándolles o 26 de complemento
de destino”

  Examinado o expediente relativo a dito acordo (e coas cautelas que se derivan do feito de
que o mesmo non se atopa numerado nin asinado en todas as súas follas útiles polo
funcionario encargado da súa tramitación), consta unha certificación de Secretaría  de data
19  de xaneiro de 2006, relativa ao acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión de
data 4 de xaneiro de 2006 que, segundo a referida certificación, dí:
“3 .- MODIFICACION DE NIVEIS POR PARTE DO PLENO. Dase conta dos escritos
presetnados polas funcionarias Dna Mar  Fontenla López e Dna Manuela Regal Rego, de
datas 20 de xaneiro de 2004 e 30 de novembro de 2004 no que solicitaban a asignación do
nivel 26 de complemento de destiño; así como os ditames das Comisións de Persoal,
Organización, Tráfico, Policía Local e Protección Civil, de datas 24 de maio de 2005 e 25 de
novembro de 2005.
 Vistos, así mesmo, os informes emitidos polos servizos de Secretaría e Intervención de
datas 15 de novembro de 2005;24 de novembro de 2005 e 23 de decembro de 2005.
Previa deliberación, a Corporación en votación ordinaria e por nove votos a favor ( 5 de
PsdeG-PSOE e 4 do PP) e oito votos en contra (7 do BNG e 1 de EU-IU), acorda: prestar
aprobación á modificación de niveis por parte do Pleno  ás funcionarias Dna Mar Fontenla
López e Dna Manuela Real Rego.”.
 Non consta no expediente examinado  documentación acreditativa da valoración obxectiva
dos postos  que xustifique o incremento de complementos.

Sobre este particular, é preciso sinalar o seguinte:

O artigo 23 da Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma da Función Pública,
no seu parágrafo terceiro  establece como unha das  retribucións complementarias o
complemento de destiño, correspondente ao  nivel do posto que desempeñe

O artigo 93.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local dispón que
as retribucións complementarias se atenderán, así mesmo, á estructura e criterios de
valoración obxectiva cás do resto dos funcionarios públicos. A súa contía global será fixada
polo pleno da Corporación dentro dos límites máximo e mínimo que se sinalen polo Estado,
engadindo o parágrafo 3 que as Corporacións locais reflexarán anualmente nos seus
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ornamentos a contía das retribucións dos seus funcionarios nos termos previstos na
lexislación básica de función pública.

E o artigo 3 do Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, establece que dentro dos límites
máximo e mínimo sinalados, o Pleno da Corporación asignará nivel a cada posto de traballo,
atendendo a criterios de especialización, responsabilidade, competencia e mando, así como
a complexidade territorial e funcional dos servizos en que estea situado o posto.

Os complementos de destino asignados pola Corporación deberán figurar no presuposto
anual da mesa, coa mesma contía que estableza a Lei de presupostos xerais do Estado (p.4º
do citado artigo).

Á vista do disposto nos artigos 93.2 da lei 7/1985, de 2 de abril e artigo 3 do Real decreto
861/1986, de 25 de abril, a xuízo da que subscribe, á modificación do nivel de complementos
de destino, deberá obedecer a criterios de valoración obxectiva (art. 92.3 LBRL).

 Neste senso, a Sentencia do Tribunal  Superior de Xustiza de Extremadura de data 16 de
xuño de 2005  sinala no seu fundamento de dereito cuarto o seguinte:

....El Tribunal Supremo en reiteradas sentencias, por todas ellas la de 14 de abril de 1993,
define el complemento de destino como un concepto retributivo objetivo y singular
relacionado con el puesto de trabajo desempeñado y por ello ni cabe conectarlo con la
titulación y capacitación técnica exigida para el ingreso en Cuerpos determinados, ni todos
los puestos desempeñados por funcionarios de aquéllos, cualquiera que sea su nivel técnico
o funcional, han de llevar forzosamente implícita esta remuneración, que sólo se reconoce a
aquellos encomendados al respectivo  Colectivo en los que concurran alguna de las dos
circunstancias alternativas inexcusablemente exigidas. La titulación y capacitación técnica
exigida para el acceso al Cuerpo tiene su reflejo económico con las retribuciones básicas, en
tanto que mediante el complemento de destino se prima o la especial preparación añadida o
la genérica para el ingreso en la función pública o la especial responsabilidad que lleva aneja
la adscripción a un servicio determinado . Aplicada esta doctrina jurisprudencial al caso de
autos no puede prosperar la pretensión de la parte demandante, quien pretende la asignación
de un nivel superior por su comparación con otro puesto de trabajo completamente distinto al
que desempeña, argumento éste válido igualmente para desestimar su pretensión de
igualación de las retribuciones por los diferentes subconceptos del complemento específico
mediante su comparación con un puesto de trabajo distinto al que desempeña. ....”

Na documentación obrante no expediente examinado, como xa se sinalóu anteriormente, non
consta  a previa valoración obxectiva dos postos que xustificase o incremento  dos  niveis de
complemento de destino que experimentaron incremento, polo que a xuízo da que subscribe,
dito acordo adoptado polo Pleno do Concello en data 4 de xaneiro de 2006 non se axusta á
legalidade, polo que procede  a revisión de oficio de dito acordo.

Por outra banda, debe destacarse que co incremento dos niveis de complemento de destino
se infrinxe o establecido no artigo 21 da Lei  de Presupostos xerais do Estado para o ano
2006,  xa que os referidos postos  experimentan un incremento superior ao 2 por 100.
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Terceira.- Consta na documentación  examinada un documento denominado plantilla. O
artigo 90.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local establece
que “Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente a través do presuposto a
plantilla, que deberá conter todos os postos de traballo reservados funcionarios, persoal
laboral e eventual, engadendo que as plantillas deberán responder ós principios de
racionalidade, economía e eficiencia e establecerse de acordo coa ordenación  xeral da
economía, sen que os gastos de persoal poidan rebasar os límites que se fixen con carácter
xeral. E o artigo  126 do Real decreto lexislativo 781/1986 , de 18 de abril dispón que as
plantillas, que deberán comprender todos os postos de traballo debidamente clasificados
reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual, se aprobarán anualmente con ocasión
dos presupostos e deberán responder aos principios enunciados no artigo 90.1 da Lei 7/1985,
de 2 de abril. A elas se unirán os antecendentes, estudios e documentos acreditativos de que
se axustan a ditos principios.
 No presente suposto, non se une á plantilla antecedente nin documentación algunha
acreditativa do cumprimento de ditos requisitos, polo que  a xuízo da que subscribe, debe
subsanarse o mesmo  mediante a súa incorporación.
  A plantilla, polo tanto, debe conter todos os  postos de traballo reservados a funcionarios,
personal laboral e eventual. Fai referencia ao persoal permanente, xa sexa funcionario ou
laboral, polo que non cabe incluir nela personal laboral temporal, que, pola súa natureza, está
excluído das mesmas.

 No documento examinado, distínguense  dous apartados : “A.- FUNCIONARIOS” e B-
PERSOAL LABORAL”, e dentro deste último dous subapartados:” B.1 .-PERSOAL LABORAL
EQUIPARADO” e “B-2.- OUTRO PERSOAL” sen especificar a qué se refire cando se  fala de
“ persoal laboral equiparado” e a “ Outro persoal”, aspecto éste que debería clarefecarse e
impide comprobar se comprende só o persoal laboral fixo ou se inclúe o persoal laboral
temporal.

En todo caso reitérase o sinalado na cuestión previa da presente  , polo que o feito de non
incorporar á plantilla antecedente ou documento algún, unido ao  escaso tempo hábil con que
contóu esta Secretaría  para o exame do expediente e ao feito de que a que subscribe tomóu
posesión do posto en data 17 de abril de 2006, polo que descoñece con exactitude toda a
documentacion con incidencia sobre o asunto , impide facer un pronunciamento sobre a
adecuación á legalidade da mesma.

 Ë o que espoño nesta nota informativa que ocupa seis (6) páxinas e que se  incorporará ao
expediente adminsitrativo. A presente nota é o resultado da análise dos documentos
examinados e non abrangue aspectos que, pola súa natureza, e polo escaso tempo hábil con
que se contóu para o seu exame, requiren un exame máis coidado do expediente e dos
antecedentes , polo que as consideracións feitas poden ser ulteriormente ampliadas ou
matizadas  nun informe emitido de acordo có que dispón a normativa de aplicación.”

Aberto o debate  pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez quen, unha vez concedido di
que primeiramente quere comentar que nesa comisión que a pediron, non estiveron
presentes nin o PP nin o PSOE. Segue a súa intervención presentando os orzamentos e
manifesta que antes de facer unha pequena análise do mesmo quería pedir desculpas aos
veciños de Fene e tamén aos grupos políticos porque este orzamento tiña que estar
aprobado hai un mes e ás veces un dispón pero outros avatares lle impiden a súa
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presentación, e cren que non con tempo pero antes de nada pedir esas desculpas porque hai
un acordo cos grupos políticos, porque unha vez presentados os orzamentos por parte do
BNG coas liñas mestras ou coas liñas que vían de traballo, que o único que fixeron foi
recoller os acordos que durante este ano das obras que temos que realizar durante este ano,
pois o plasmaron nun documento para entre todos entregarllo a Intervención e que realmente
fixera os números e o casamento do orzamento. Unha vez presentado na comisión pertinente
de Facenda houbo reunións cos distintos grupos políticos entre eles, e hai acordos e esta é a
maneira tamén de que fan a presentación destes orzamentos que xa di que tanto o PSOE
como EU tiveron un acordo onde cada un expón as súas ideas. É un orzamento que cren que
pode dar un pulo mais importante ao Concello de Fene, aínda que dicir que o incremento é
dun 6%, non é un incremento importante pero si que é bastante cuantificado, onde pasamos
dos nove millóns catrocentos mil euros e unha baixa con respecto aos gastos a nove millóns
trescentos mil euros, que quedan aí oitenta e cinco mil euros que van cubrir parte dese
endebedamento negativo que tiñamos ou que viñamos arrastrando. Tamén dicir que hai un
acordo de tódolos grupos, que os distintos rebaixes que poidamos ter nas obras durante todo
este ano, ese diñeiro irá acumulándose para ir reducindo a liquidación negativa. Dicir que
para este orzamento proponse unha operación de crédito por importe de cento corenta mil
euros para, xa que se dan as condicións necesarias, tendo en conta que tivemos un aforro
neto negativo durante o 2005 do 4,25% e polo tanto dándose esas condicións o que fan é ir a
esta operación de crédito para por un lado aportar a achega que nos corresponde do plan de
infraestructuras locais, outra parte para o financiamento do POS do 2007 e unha terceira
parte mais pequena que é a parte de mercar o lugar ou o sitio onde van ir os depósitos de
auga de Magalofes xa que hai un acordo por parte da Consellería para que se faga a
instalación de auga nesa zona.

Continúa o Sr. Permuy Martínez e manifesta que por capítulos  en ingresos  temos un 30%
dos impostos  directos e un 5% dos impostos indirectos, tendo en trasferenzas correntes
unha partida importantísima do 34%, que os ingresos están en nove mil catrocentos euros.
En gastos, a liñas xerais, o gasto de persoal está no 42%, esto é debido a que este ano
rematou unha escola taller e aínda non temos outra prevista aínda que si pedida e vai en bo
camiño e ben encauzada pero non se cuantifican os ingresos nin os monitores da escola
taller e polo tanto é unha merca no persoal. No tema de bens correntes e de servicios,
seguimos manténdonos en torno ao 26%, hai un importante incremento no que é
investimentos reais este ano que suben a dous millóns cento setenta mil euros, propiciado
por unha boa relación coa Deputación que fixo unha reforma na distribución, co cal a Fene lle
toca recibir mais diñeiro, así como ca Xunta de Galicia que a nova reestructuración implica
que Fene ao final deixe de ver pasar as subvencións pola porta e algunha mais se nos queda
no Concello. Podemos dicir que hai unha partida de sesenta mil euros que solicitamos outro
tanto á Consellería de Industria para mellorar alumeados que agora mesmo teñen xa unha
iluminación que non é acorde coa situación onde se atopan, e unha parte tamén para
incrementar puntos de luz nas parroquias que aínda non teñen cuberta a súa contía. Vai unha
partida de douscentos trinta mil euros onde unha parte importante, cento oitenta mil, o pon o
PRODER onde se pretende recuperar a senda peonil do monte de Marraxón, unha senda
que pode ser de lecer  e recreación para o Concello e a recuperación tamén dous espazos
natural de gran vistosidade. Hai unha partida de noventa e nove mil euros para rematar as
escaleiras que nos faltan do parque de Castelao e dar así o desenvolvemento completo do
que é o parque, quedan tamén despois o que solicitamos para unha escola obradoiro que é a
realización de tódalas tarimadas que ven funcionando para a recuperación dos xardíns.
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Mantense, e iso é un acordo de continuidade por fases de Marqués de Figueroa, neste ano a
parte que se contrata é dende a carnicería ata Canosa. Hai unha achega importante para
continuar coa adecuación dos parques e xardíns, estamos falando de corenta mil euros e con
isto rematamos un pouco o que son as obras. Temos outra parte importante sobre a
infraestructura local que este ano vai dedicada a abastecemento e saneamento de tódalas
parroquias, repartindo os catrocentos setenta mil euros como veñen facendo sempre dentro
dun reparto equitativo entre tódalas parroquias e consensuado como dixo anteriormente
polos grupos políticos, e hai unha achega de sesenta mil euros para a primeira fase da
reposición ou arranxo dos puntos negros que neste momento hai no saneamento en Fene,
que en moitos casos ven de antigo, hai uns puntos conflictivos que xa ten informe a
concesionaria, intentaron metelos todos nun ano pero ao ser imposible, vaise meter en dous
anos, e a primeira partida a fan este ano. Respecto das vías urbanas e camiños, cómpre dicir
que hai unha partida de cento cincuenta mil euros do plan de infraestructuras rurais a través
da Consellería de Desenvolvemento Rural e vai repartido tamén para limpeza e arranxo de
camiños en tódalas parroquias. E logo dentro do Plan de Obras e Servicios, con asfaltados
dun plan de camiños que xa temos acordado para este ano con douscentos sete mil euros.
Iso non quita que manteñen a aposta en cultura, seguen manténdoa da orde do 16%, non
soamente cando fala de cultura, fala de tódolos servizos culturais e subvencións, e a parte
inclúen unha partida de dezaoito mil euros por acordo de tódolos grupos para habilitación do
local da Asociación de Veciños de Sillobre. No ensino se manteñen as dúas partidas, unha
para mantemento do que son os edificios e as melloras que se poden facer en tódolos
centros públicos, e tamén como sempre intentan conseguir un convenio coa Consellería de
Educación para que esta partida sexa superior, por outra parte tamén manteñen, que
empezaron o ano pasado, unha segunda fase de melloras do que son os parques infantís
que hai nos colexios de primaria. En servizos sociais continuamos ó redor do 8%, cren que é
unha achega importante, se continúan cos programas, entre eles cren que o máis importante
é o proxecto Anta que é o transporte para xente con problemas de mobilidade, hai un
programa de atención ao menor no plan de conciliación familiar que se levará xunto con
Cultura, e que está dando unha atención ás familias no tema de conciliación, principalmente
na época de verán que é cando se rematan as clases e a familia se atopa coa problemática
de que os nenos teñen que ir ao coidado dos avós, cando realmente poderían facer unha
serie de actividades, e o mesmo co programa un Nadal máis aló. Manteñen e cren que é
unha aposta importantísima no programa de prevención da xuventude, porque consideran
que todo o que se poida apostar e todo o diñeiro que se poida reinvestir na prevención dos
nosos mozos  vai saír moito máis barato se non colle ningunha das eivas que poden coller e,
polo tanto cren que todo o que gasten as institucións en prevención vai saír con creces e con
ganancias. Continúa dicindo o Sr. Permuy Martínez que hai un esforzo importante no fomento
de emprego,  tense solicitado a través do programa de fomento de emprego para a mellora
nas escolas unitarias que se levan a cabo nos meses de verán e esperan que como nos
anteriores sexa concedida. Imos continuar co transporte metropolitano de Ferrol, e xa di que
esta é unha primeira parte do orzamento de Fene onde, aínda que volve a insistir en que o
incremento non é moi considerable, gran parte del ven polas transferencias externas e polas
transferencias correntes.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández, quen unha vez concedido
manifesta que por fin despois de cinco meses de atraso e un mes despois de ter sido
ditaminado en comisión, pois chegan ao pleno os orzamentos do 2006, o que lles leva a unha
primeira reflexión e é que cando se trata do documento máis importante que se aproba e que
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determina o desenvolvemento económico, social e urbanístico do Concello, hai que ser máis
serios e dilixentes para evitar os atrasos na súa execución que vai provocar evidentemente o
propio atraso na súa aprobación. En calquera caso non aceptan as desculpas que presenta o
voceiro do BNG posto que se isto fora unha cousa excepcional si as aceptaría, pero é o día a
día nos últimos vinte anos. Convén dicir, que a idea económica desenvolvida polo grupo
municipal socialista nesta lexislatura, basease fundamentalmente en catro puntos que son:
reducir o gasto corrente, diminuír progresivamente o remanente de tesourería, racionalizar o
investimento e facer unha boa xestión dos recursos. Por facer unha brevísima historia, hai
que dicir que no orzamento de 2004 que foi imposible chegar a ningún tipo de acordo co
BNG, posto que aínda que os socialistas como sempre intentaron o máximo consenso, o
BNG, levado pola súa dinámica de maiorías absolutas non estivo disposto a afrontar cambios
na súa política económica, que por certo era bastante nefasta como o demostra os resultados
do remanente de tesourería e a débeda aos bancos, e foi imposible o acordo, co agravante
de que nun acto de cobardía política non levaron os orzamentos a pleno para evitar que se
votaran as emendas do PSOE; todo isto provocou que os orzamentos non se aprobaran e
aínda que ao final do exercicio o aforro neto foi positivo, fíxose en base a un investimento
municipal mínimo e non crear postos de traballo, cousa que eles rexeitaron abertamente.
Continúa o Sr. Yáñez Fernández e di que no orzamento de 2005 xa se empezaron a  seguir
criterios propostos polos socialistas de Fene, fundamentalmente en políticas fiscais, de
persoal, de investimento e de reducción do gasto corrente, o que levou a uns resultados do
exercicio corrente dende o punto de vista económico optimistas, diminuíu o remanente de
tesourería, non soamente deixou de medrar en negativo senón que ademais empezou a
baixar, o aforro neto foi positivo en cifras superiores ás do 2004, e o resultado do exercicio
tamén é positivo. Sen embargo segue a haber un punto negro que é a capacidade de xestión
tanto nos recursos propios coma nos supramunicipais, non esquezamos que a día de hoxe só
lévase executado ao redor dun 30% do orzamento de inversións, o que amosa a
incapacidade do grupo de goberno neste campo e agravado polo feito de que non se deixa
asesorar nin apoiar polo seu grupo como o demostra as reaccións desconfiadas do BNG
cando o  PSOE se preocupa de temas tan sensibles para o concello como o polígono de Vilar
do Colo, a Rolda Oeste, o pantalán de Perlio, as instalacións de Barallobre-Maniños, os
Centros Escolas ou as travesías dos Institutos, obras todas elas que xa debían estar
rematadas ou en marcha pero que a incompetencia do equipo de goberno fan que estean
totalmente bloqueadas e por riba diso actúan como o can do hortelano, nin fan, nin deixan
que lles axuden a facer.  Continúa a súa intervención o Sr. Yáñez Fernández e di que neste
orzamento de 2006 faise unha boa política de investimentos, evidentemente condicionada
pola débeda do Concello, non obstante hai que recoñecer que co que hai conséguese
avanzar, consegue o consenso nos planes que permiten inversión en Fene POS, PIL e PIR,
volvese a afrontar o remanente de tesourería, contrólase o gasto corrente, pídese un crédito
única e exclusivamente para dedicalo ao investimento, axustado ás posibilidades do Concello
e, polo tanto, teñen de recoñecer que é un orzamento que dentro da marxe de manobra que
tiñan lles satisface. Remata a súa intervención para dicir que eles vanse abster para desta
maneira permitir que este orzamento saia adiante, e esta abstención cre que o equipo de
goberno o debe entender como un apoio a este orzamento, un apoio activo e non pasivo, xa
que hai aínda moitos puntos que lles poderían permitir xustificar claramente un voto en
contra, primeiro a situación económica do Concello cunha débeda a bancos de catro millóns
en créditos e un remanente de tesourería negativo de máis de setecentos mil euros que
evidentemente limita a capacidade de investimento do Concello e, polo tanto, condiciona os
orzamentos, non só neste ano senón posiblemente nos vindeiros dez anos, e evidentemente
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a unha débeda destas características non se chega nin en dous nin en tres anos, senón en
vintedous anos de mala xestión do goberno do BNG. En segundo lugar figura neste
orzamento unha cantidade próxima aos trescentos mil euros que se ingresará
previsiblemente este ano por Sepes pola venda dos terreos, pero non está confirmado que
así sexa e pode que isto provoque un desfase como o que provocou no seu momento a
Sociedade Italiana do Vidro, en calquera caso van asumir este risco con eles. En terceiro
lugar, hai unha serie de obras moi importantes como son as actuacións sobre a AC-133,
Paseo de Marraxón, Escola Obradoiro, Punto Limpo, Piscina, que non teñen un soporte
económico axeitado e se espera obter de baixas nuns casos e noutros, como o caso da
piscina, en que o diñeiro supramunicipal tense que utilizar para algo distinto ao que ía
consignado nun principio, o que salvando as distancias por suposto, lémbralles o marabilloso
plan galicia do PP que tampouco tiña soporte económico e así está a pasar o que está
pasando agora coas infraestructuras galegas. En cuarto lugar, poñen en dúbida a capacidade
que terán de xestionar estes recursos, pola experiencia dos orzamentos previos, e sirva de
exemplo que se comprometeron a comezar os Carballás nun mes dende o ditame, ese mes o
fai hoxe e aínda non se empezou, e tamén porque poñen en dúbida que cumpran os
compromisos adquiridos na comisión en canto á execución do plan de camiños nos próximos
anos pactado con eles; non obstante tamén vanse arriscar e comprometer a unha clara
aposta polo desenvolvemento de Fene como se comprometeron na auga ás vivendas
sindicais, no parque de educación vial e no desenvolvemento de Centieiras, marróns que se
teñen que tragar por non aprobar as cousas no seu momento. En calquera caso antes de
rematar quere facer dúas consideracións; a primeira ao PP é dicirlle que lles tería gustado
poder discutir ou analizar nestes meses algunha proposta, algunha idea, algunha suxestión
presentada por dito grupo político sobre os orzamentos, pero desgraciadamente e seguindo
na mesma liña que nos orzamentos previos, non presentaron nada; cre que un partido que
ten catro concelleiros e que foi votado por tanta xente, debe comprometerse máis na vida
municipal, neste punto coincide plenamente coa apreciación do BNG cando di que só
aproban aquelo que lles xera votos e o resto, que é fundamental para o desenvolvemento de
Fene o ven dende a barreira, sen adquirir ningún tipo de compromiso, evitando así que lles
pase crédito electoral, cre que un partido político que aspira a ser alternativa de goberno en
Fene, ten que admitir ideas, proxectos e compromisos, máis aló dos puramente electoralistas,
non se pode estar catro anos en branco esperando que soe a frauta nas eleccións
municipais, non obstante e como o pobo sempre ten a razón os porá a cada un no seu sitio.
Por último unhas consideracións sobre o informe de Secretaría; en canto aos puntos 1º e 3º
do informe dicir que os socialistas de Fene non renuncian a realizar o seu traballo político en
base a unha comisión constituída entre tódolos grupos e a xunta de persoal para sacar
adiante os acordos acadados nesa mesa, por suposto sempre en base á legalidade vixente
que entende, e dado que o BNG leva vinte anos sacándoo só e dende hai tres anos co apoio
dos demais grupos, sen que se teña producido ningunha denuncia política, sindical, laboral
ou xurídica que lles faga modificar esta forma de xestión, o van seguir facendo. En canto ao
punto 2º do informe dicir que figuran no expediente e nas actas das comisións de persoal ao
menos tres informes da anterior Secretaria, que por outra parte ao grupo socialista lle merece
a máxima confianza e que no seu traballo confiaron sempre plenamente, ademais existe un
informe de Intervención sobre os niveis, que xunto coa capacidade do pleno para facer a
valoración obxectiva de postos como figuran nas actas da comisión e do pleno lles permite
manter o criterio a este respecto,  e na conciencia de que o están facendo  moral, política e
legalmente correcto.
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De seguido  pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico, quen unha vez concedido
manifesta que dende o Partido Popular no momento de plantexar ou aprobar ou non os
orzamentos o fixeron en base a unha serie de liñas xerais que presiden ditos orzamentos
como poden ser mais inversión, menos inversión, que sexa racional ou irracional en canto a
ingresos, que afronte compromisos preexistentes e se reduce a débeda ou si continúa
afundindo mais as arcas municipais. A cerca dos orzamentos presentados para o exercicio de
2006, repiten como xa o fixeron noutras ocasións que son uns orzamentos continuístas, na
liña de anos anteriores, e que isto o di en base ao seguinte: se nos fixamos nas partidas de
gastos  ven que para o 2006 se foi dando unha dotación en base ao obtido no 2005, é dicir,
naquelas partidas que a 31 de decembro de 2005 tiveron saldo negativo, no 2006 dótanse
daquela maneira que máis ou menos cubran a consignación inicial do 2005 máis o que da
negativo; se no 2005 unha partida aparecía sen dotación e a 31 de decembro obtiña un saldo
negativo, no 2006 dótase de tal forma que se cubra esa cantidade. Si se fixan nas partidas de
ingresos ven unha situación similar, co agravante de que, dende logo, dende o PP consideran
que son uns ingresos moi optimistas, e se refire a algunhas partidas como poden ser
vehículos de tracción mecánica, subministración de auga, ocupación de vías con mesas e
sillas, publicidade da emisora, que son partidas que para o 2005 dotáronse dunha cantidade
que logo o que se ingresou ao ano foi unha cantidade bastante inferior e sen embargo no
2006 dotamos unha partida cunha cantidade bastante mais elevada. Por todos estes
exemplos baséanse para dicir que están diante dunha previsión de ingresos moi optimista,
máxime se temos en conta que as achegas municipais de todos aqueles plans de obras que
aparecen no orzamento temos que facelo con cargo aos recursos municipais. Noutro orde de
cousas tamén sinala que tanto os capítulos I e II que son gastos ineludibles aos que temos
que facer fronte, tamén supón a metade do orzamento, igual que en anos anteriores, neste
ano concretamente supón un 68,71% do orzamento total. É certo que os gastos de persoal
diminúen este ano e é debido a que non temos os gastos de formación, pero está solicitada a
escola taller e no caso de que fose aprobada hai que facer fronte a eses gastos, pero con
cargo a que, non poderíamos facer fronte a eles porque non dispoñemos de liquidez para
afrontalos. Diante de todo isto, a verdade é que queda moi pouca marxe de manobra para
afrontar os investimentos previstos para este ano que acadan un 23,27%, é certo que temos
uns puntos superiores a anos anteriores, pero non é menos certo que é a costa de seguir
pedindo créditos para afrontar ditas inversións. Como se pode ver, mantense o investimento
a través de créditos, isto nos leva a un continuo crecemento da débeda que xa de por si non
é unha cantidade pequena. Continúa a súa intervención e di que o PP o que pretende dende
a oposición, que son oposición e non teñen intención de exercer funcións de goberno como
outros grupos no seu día, se algún día teñen a oportunidade o farán, senón seguirán a ser
oposición, di que consideran que este orzamento debería centrarse máis en reducir a
débeda, tanto con acredores como con provedores, e como tamén xa teñen o informe do
Consello de Contas que di que deberíamos ir reflectindo anualmente no orzamentos uns
cento vinte mil euros para ir facendo fronte á amortización da débeda, e iso só se plasmou
nun exercicio anterior. Consideran que votar en contra dos orzamentos non supón votar en
contra das obras, nunca o PP votou en contra da execución dunha obra acordada polo
goberno local, que é quen debe fixar as prioridades e si se equivoca asumir as críticas dos
veciños. Noutro orde de cousas, baseándose no relatorio que fixo o voceiro do BNG,
parécelle ben que nos orzamentos se continúe con partidas para parques e xardíns, dende
logo manifestar que esta partida tódolos anos leva unha boa porcentaxe, pero tamén quere
denunciar que os parques infantís están dotados con fontes preciosas que hai anos que
carecen de auga, e iso tamén habería que emendalo. Referente á dotación que se fai da
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segunda fase de parques infantís tamén denunciar que hai obras totalmente incompletas,
porque unha fase aprobouse nunha comisión de urbanismo o 24 de outubro de 2005 un
expediente de contratación para levar a cabo tres obras en parques infantís; preguntado por
estas obras nunha comisión de urbanismo o 13 de febreiro deste ano respostouse que se ía
empezar de inmediato e por exemplo, na obra do colexio de Sillobre aínda está sen facer esa
actuación, e volve a repetir que moi bonito poñer nos orzamentos partidas que se van
destinar a obras que logo non se levan a cabo. Tamén é moi triste que se volva a incluír
agora o local da Asociación de Veciños de Sillobre, e nisto vai un pouco en contra do PSOE
xa que o ano pasado condicionou o apoio ou a abstención aos orzamentos en base a que se
dotase unha partida para amañar ese local, esa obra non se levou a cabo e agora a están
vendendo este ano como a gran obra do século cando xa tiña que estar realizada o ano
pasado. Remata dicindo que o Partido Popular non se presta a apoiar uns orzamentos en
base a determinadas concesións do grupo de goberno, é iste quen ten que fixar as inversións
e si se equivocan xa llo reprocharán os veciños, e dende logo o PP vai votar en contra dos
orzamentos.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez, quen unha vez concedido,
manifesta que dende EU, como manifestaron na comisión, aprecian que os ingresos en liñas
xerais parécenlle moi optimistas, pero como son unha previsión como son tódalas previsións,
esperan e desexan que cando se peche o exercicio do ano que ven se cumpra, para eles
sería un gran motivo. Continúa dicindo que analizando en liñas xerais o que son estes
orzamentos, ven que hai ou que se prevén uns ingresos de 9,4 millóns de euros, uns gastos
de 9,324 e se prevé que haxa un superávit de oitenta e cinco mil euros; si se fai unha análise
xeral do que é a distribución dos gastos, vese que os tres grandes apartados de gastos
supera un 91%, isto vese que é en gastos de persoal que é un 42%; respecto a isto dende
EU non teñen nada que dicir, hai un número de traballadores, teñen uns salarios, hai uns
convenios e polo tanto teñen que cobrar. Respecto aos gastos en bens correntes que é un
26% aí é onde habería que exercer, e é de desexar que se exerza, o maior control posible, e
o outro apartado que son os investimentos reais, un pouco mais dun 23% en todo o que sexa
investimento real EU sempre apoiou e apoiará; cando se fala deste 23% hai que facer unhas
matizacións ou un detalle do que corresponde e canto aportan outros organismos aos
investimentos. Deste 23% vese que hai unhas inversións do Concello, o que son recursos
propios, que significa un 9,64%, vese que se vai a un crédito, que como explicará a
continuación, para eles é totalmente xustificado, de cento corenta mil euros, que si se suma
ao anterior, os investimentos do Concello son un 11,3%; vese que hai unha achega moi
importante da Deputación que é un 8,3% e así mesmo un investimento da Xunta do 3,6%. Os
investimentos, dende EU apoiaranse todos e nese aspecto están totalmente de acordo como
cando se tratou nas comisións. Facer unha mención de que ese 23% son 370 millóns de
pesetas que é o que significan os investimentos. Cando se fala do crédito ao final
aprobáronse 140 mil euros, ao principio eran un pouco mais de douscentos mil, dende EU
aínda que son partidarios de que se vaia o menos posible aos créditos, sempre estiveron e
estarán de acordo que cando son por causas xustificadas como é neste caso, e cando son
para investimentos de servizos fundamentais, as apoiarían, é máis, cando se falaba dos
douscentos mil euros, eles tampouco se opoñerían se fosen xustificados. Este crédito vai
destinado a tres achegas que son principais, por iso o ven xustificado, unha é unha achega
do Concello ao PIL como xa explicou o voceiro do BNG, outra é para a compra de terreos
para a auga de Magalofes e están totalmente de acordo, o mesmo coa expropiación ou
compra de terreos en Marqués de Figueroa. Respecto ás grandes obras ou infraestructuras
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ven que se manteñen, xa estaban de acordo nas correspondentes comisións, que se
manteñen as obras do POS, as do PIL e tódalas grandes obras. Tamén hai grandes
proxectos que van avanzando como é o caso da gardería municipal, o parque de educación
vial, está pendente a escola obradoiro, tamén se deu un paso importante na obra da auga
das vivendas sindicais coa serie de problemas que estaba ocasionando para os veciños que
alí viven, e outra inversión importante unhas obras pendentes na piscina municipal. Non cabe
dúbida que hai un endebedamento importante que é case catro millóns de euros, vese que
nos endebedamentos hai que distinguir dúas cousas, unha o que é o endebedamento a longo
prazo que sempre é menos preocupante, e outra que é a curto prazo que é o mais
preocupante que hai. No que é o Concello de Fene vese que o endebedamento está a longo
prazo, que son cerca de catro millóns de pesetas e que hai un endebedamento a curto prazo
de mais ou menos corenta e pico millóns de pesetas. Se analizamos o que é a porcentaxe de
débedas, vese que está nun marxe, poderíase dicir, central, está nun 56,3% dos ingresos
correntes do ano anterior, e a lei permite ata un máximo dun 110% e ven que está nun nivel
que non é tan preocupante se o comparamos con outros concellos da zoa. Analizando o
exercicio do ano pasado, unha das cousas positivas é que houbo un aforro neto dun 4,2%
que é algo positivo, tamén analizan entre as cousas positivas que nestes dous últimos anos
se mellorou o control efectivo de ingresos-gastos. Ven que se cumpriron bastante ben as
previsións de ingresos e gastos do 2005, pero tamén hai algunhas cousas que ven que segue
a haber deficiencias, o problema que ven é a falta de liquidez, o remanente de tesourería está
causando incomodidades, neste ano ao final chegouse a un acordo, hai unha
intencionalidade de que primeiramente se destinen uns oitenta e cinco mil euros a paliar eses
efectos, e un consenso ao que se chegou con tódolos grupos de chegar ata os cento vinte
mil, tratar nese aspecto de mellorar, nunha serie de cousas que propuxeron os demais
grupos tanto en obras de camiños e outras cousas, iso está previsto nunhas liñas xerais que
tamén están consensuadas en distintas comisións, e é de desexar por parte de EU que se
consigan algunhas cousas mais. Así mesmo tamén ven cando se chegan a estas cousas que
hai uns listados de peticións de asociacións de veciños, de colectivos, do que cada cal
necesita na súa parroquia, ven que todas son xustificadas, son necesarias, pero tamén saben
e sería unha demagoxia moi grande dicir que se van solucionar nun ano ou en dous, eles o
que manterán sempre é que se manteña un equilibrio en investimentos e nisto parece haber
un consenso bastante acertado e aceptado nas comisións de facer investimentos equitativos
en tódalas parroquias e nese aspecto a día de hoxe parece que se vai conseguindo. Continúa
dicindo o Sr. Sánchez Martínez que dende EU, vendo as cousas positivas e as negativas ao
final o balance que fan deste orzamento é que eles vanse abster como así o manifestaron na
comisión correspondente, di que á hora de ir a créditos non son partidarios máis que en
casos xustificados, neste caso, polos motivos que xa se explicaron, o ven totalmente
xustificado e consideran que é moito máis positivo para un Concello que se aproben uns
orzamentos a que non, e por iso é polo que se absteñen.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Permuy Martínez, quen unha vez concedido
manifesta que cando pediu desculpas ao comezo do pleno sobre o atraso destes
orzamentos, a verdade é que as pedía con toda claridade e porque ás veces cre que esta é
unha das apostas mais importantes do Concello, as ordenanzas primeiro e logo os
orzamentos que son uns dos piares básicos do funcionamento municipal. É certo que ao
mellor intentaron ir a  consensuar ao máximo o tema e se lles votou o tempo enriba, logo
houbo unha serie de cuestións e de xestións, por iso pediu desculpas, pero non toda a culpa
foi soamente do grupo de goberno, xa que houbo unha serie de circunstancias que ás veces
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impiden realizar as tarefas. En canto á xestión, cre que se empezou e están levando a cabo,
polo menos dende a última parte do ano pasado cando se empezaron a retomar as obras
todas; que hai algunhas que non puideron ser executadas, entre elas o local da asociación de
veciños, por iso ven neste ano, pero a grande maioría das obras, as máis importantes
chegaron en tempo e forma dentro do ano e esperan que este ano tamén se vaian
cumprindo; outra cousa é a execución que si poden dicir que hai un certo atraso, pero tamén
hai que recoñecer que ata agora o tempo non axudou e imos esperar que se cumpran tódolos
prazos e dende o goberno municipal están premendo ás empresas que se cumpran os
prazos, esa é a súa misión e niso van traballar. Con respecto ao Polígono, dicir que houbo
unha nova reunión con Cabanas, nun novo intento de desbloquear, agradecer a participación
do responsable do Partido Socialista, pero eles empezaron con Cabanas dende sempre e
cren que hai que ser fieis no seguimento, no momento en que Fene e Cabanas non poidan
seguir ou continuar xuntos para proxectar o tema do polígono pois reuniranse entre todos e a
partir de aí irá cada un pola súa banda, pero en principio é de ámbolos dous Concellos e van
seguir insistindo en que este señor os reciba. A verdade é que se abriron vías de diálogo a
través da Consellería e a través do Estado, pediron unha nova información que se lles vai
mandar, están traballando nela tanto Fene como Cabanas e esperan que en breve tempo ese
tema estea desbloqueado. Poden entender que o investimento ou o diñeiro que puxemos a
maiores neste orzamento con respecto á partida que ten que abonar Sepes, recoñecen que é
unha partida que debería estar abonada o ano pasado, polo tanto é un diñeiro que o Concello
non pode ter aí parado e non traballar con él cando temos necesidades imperiosas de diñeiro
e ademais cre que unha vez estean rematadas estas fases, ó lóxico os que nos fagan
entrega dese diñeiro canto antes. Cren que teñen capacidade para realizar tódalas obras que
están relacionadas no orzamento antes de final de ano, como está previsto, e ese é o traballo
que van facer. Continúa dicindo que non son optimistas nos ingresos, pode haber algunha
partida que poden xogar mais ou menos, pero tampouco son imprescindibles ou importantes;
que cre que este ano hai unha cousa importante, que comentou ao principio, que son as
transferencias de capital, que si están garantidas que si están acordadas, e hai outro aporte
importante que son as transferencias correntes, que co acordo que tivo a Fegam co Estado
van ter repercusión neste ano, e cando a oficina técnica fai os cálculos, él como político non
pensa dubidar un minuto nese tema, xa di que pode haber discrepancias en pequenas
partidas con respecto aos grandes números dos ingresos que estaban previstos, agás o tema
que podemos discutir que é o pago ou non do Sepes que aí podemos ter maior ou menor
confianza. Con respecto aos créditos de achega municipal, Fene está no intermedio, a
capacidade de endebedamento de Fene está no 51% cando pode chegar ao 110, falou antes
de que hai un aforro neto positivo, é dicir, non é que esteamos bollantes ao final de ano, pero
si a etapa que se marcou este ano, e esperemos que no futuro tamén, que si hai un punto de
inflexión, vai ir incrementándose porque Fene empeza a ser unha zona atractiva para o
investimento, empeza a ser unha zona de calidade de vida e polo tanto iso se ve no
movemento que día a día está a acontecer no noso Concello. Hai unha cousa que non
entende, se un orzamento se vota negativo, vótase negativo para todo, e senón que se poña
outro enriba da mesa, porque cando se consensúa está de acordo que ao mellor hai
momentos en que non se pode chegar a acordo e dar o voto a favor, pero si unha abstención,
co cal indica que non está totalmente a favor de todo pero tampouco está en contra de todo o
que se fai, por iso di que coidado co que están falando de que as obras si pero o resto non;
as obras van co orzamento e se non temos orzamento xa podemos facer o que queiramos
pero as obras non se poden realizar.Continúa sinalando que manteñen o convenio coa
Consellería de Educación e esperan que se cumpra antes de final de ano, un convenio para
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melloras dos centros de primaria e esperan telo cos centros públicos, cousa que ata agora
nunca foi posible, e iso que Fene foi dos concellos que máis aportaba no tema de
mantemento dos centros públicos, por iso di que esperan que este ano se poda facer e
ademais teñen visos de que se poida realizar. Di que o cambio da piscina municipal tamén é
certo que non estaba previsto nun principio, ía para o tema dos vestiarios, pero cando unha
obra se entrega sen nada que poda facer o concello para remedialo porque ou a tomas ou a
deixas e se non queda aí, e esa era unha aptitude que tiñan os anteriores que gobernaban a
Deputación, a Xunta, non soamente niso, senón tamén no paseo marítimo de San Valentín
que era ou o tomas ou o deixas, nunca houbo unha comprensión por parte dese organismo
aos problemas e dificultades non só que tivo o Concello de Fene senón neste caso o resto
dos concellos.

A continuación pide o uso da palabra o Sr. Yáñez Fernández, quen unha vez concedido di
que en canto ao manifestado polo voceiro do BNG de que as obras chegan en tempo e forma
dentro do ano, parece que vivimos noutro mundo, en calquera caso pode saír á rúa e falar
cos veciños de Sillobre que levan mais dun ano esperando polo local, polos veciños dos
Carballás que levan outro tanto esperando polo asfaltado do camiño, ou polos afectados da
auga ás vivendas sindicais que tamén levan mais dun ano, por tanto esa apreciación cando
menos é discutible. No tema de Sepes alégranse que sigan o consello do PSOE e normalicen
a relación con Sepes que cre que fai moita falla normalizala. Plantexan que van ter
capacidade para realizar as obras dentro deste ano, di que como é posible iso xa que do
orzamento de 2005 só levan realizadas o 30%, como é posible que se vaia realizar o do 2006
dentro deste ano, cre que o que si hai que recoñecer é unha gran capacidade de autoxestión
para convencervos de que estades facendo as cousas ben, nese sentido non necesitan ir ao
psiquiatra  xa que entre eles se apoian.

Acto seguido pide o uso da palabra a Sra. Rodríguez Rico, quen, unha vez concedido,
manifesta que quere facer unha pequena puntualización; que  como xa dixo ao principio, o
PP á hora de valorar os orzamentos poñen na balanza de datos, tanto o investimento como
as débedas e dende o seu grupo danlle bastante importancia ao tema do endebedamento do
concello, que é certo que pode estar entre o 50 por cento e pode chegar ata o 110, pero
consideran que a liquidez é un problema moi importante que hai que afrontar e tal como
estanse a desenvolver os orzamentos, ven que a débeda vaise seguir incrementando, e
dende o seu punto de vista político danlle máis importancia nestes momentos a esa situación;
realmente ás obras ao mellor teríamos que abarcar menos e en lugar de poñer tantas obras,
poñer menos, aínda que politicamente fora menos correcto, pero quere dicir que abarcar
menos, completalas e ao mellor ir máis a modo, en resume que poñen nunha balanza unha
serie de parámetros e a súa valoración da ese resultado.

Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez, quen, unha vez concedido,
manifesta que facendo un resumo en canto á abstención cando se ven os orzamentos se
aproban o que son as grandes liñas, cando se ve isto e se fai unha análise xeral, hai cousas,
as partes importantes que coincides con elas, ou dende EU lle satisfán, como o tema dos
investimentos, pero hai outras que estase no medio e algunha, como lles pasará a todos, que
non lle satisfai, pero ao final o remedio que queda sempre é facer un balance e del sae un
resultado, e ese é o que a eles dálle a abstención, que non poden entrar nin ven á hora de
aprobar ou desaprobar o que se vote nun orzamento que poida ir condicionado ou dirixido por
pequenas cousas.
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Rematado o debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da
Comisión Informativa de Facenda de data 5 de maio de 2006, obténdose o seguinte
resultado:

Votos a favor: Sete (7) dos/as Sres/as Rivera Arnoso, Permuy Martínez, González Vizoso,
Martínez González, González Tomé, Pico Sanmartín e Couto Seijido.
Votos en contra: Tres (3) das Sras. Rodríguez Rico, Blanco Pico e Fornos Corral.
Abstencións: Seis (6) dos/as Sres/as Yáñez Fernández, Rodríguez Carballeira, Puentes
Rivera, Goti Ramil, García Bermúdez e Sánchez Martínez.

Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de
Facenda anteriormente transcrito.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás trece horas e
cinco minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a presente acta, do que
eu, Secretaria, dou fe.

Vª e prace,                         A secretaria,
      Alcalde-Presidente,

      Asdo.: Pilar María Pastor Novo.


