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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 3 DE 
DECEMBRO DE 2009.- 
 
 
 
Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
Don Iván Puentes Rivera. 
 
Asistentes: 
 
Dona Rocío Rey Sampayo. 
Dona Mª del Carmen Silvar Canosa. 
Dona Amalia García Balado.  
Don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira. 
(auséntase da sesión no momento que 
se expresa na presente acta).  
Don José Antonio López Rodríguez.  
Don Juan Manuel Lourido González.  
Dona Rita María Couto Seijido.  
Don Manuel Polo Gundín. 
Dona Inés Roca Requeijo. 
ºDon Manuel Vicente Pico Sanmartín. 
Don Edgar Antonio Vigo López 
(auséntase da sesión no momento que 
se expresa na presente acta). 
Don Gumersindo Pedro Galego Feal. 
Dona Rocío Aurora Bértoa Puente. 
Don Juan José Franco Casal. 
Dona Mª del Pilar Fornos Corral.  
Don Manuel Sánchez Martínez. 
 
Interventora: 
 
Dona Marta Roca Naveira. 
 
Secretaria: 
 
Dona Ana Mª Vázquez Menéndez. 
  

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello 
de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito horas e dez 
minutos do día tres de decembro de dous mil nove, 
reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do 
Concello ao obxecto de celebrar sesión ordinaria, 
baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente Don 
Iván Puentes Rivera, e coa asistencia dos/as Sres/as 
Concelleiros/as Dona Rocío Rey Sampayo, Dona Mª 
del Carmen Silvar Canosa, Dona Amalia García 
Balado, Don Manuel Ángel Rodríguez Carballeira 
(quen se ausenta da sesión no momento que se 
expresa na presente acta), Don José Antonio López 
Rodríguez, Don Juan Manuel Lourido González, Dona 
Rita María Couto Seijido, Don Manuel Polo Gundín, 
Dona Inés Roca Requeijo, Don Manuel Vicente Pico 
Sanmartín, Don Edgar Antonio Vigo López (quen se 
ausenta da sesión no momento que se expresa na 
presente acta), Don Gumersindo Pedro Galego Feal, 
Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, Don Juan José 
Franco Casal, Dona Mª del Pilar Fornos Corral e Don 
Manuel Sánchez Martínez. 
 
Asiste á sesión a Interventora municipal, Dona Marta 
Roca Naveira, e actúa como Secretaria accidental 
Dona Ana Mª Vázquez Menéndez, que da fe do acto. 
 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos 
que se da o quórum legalmente esixido polo artigo 
90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
declara aberta a sesión, pasándose ao estudio e 
exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 
 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA EN DATA 6 DE 
AGOSTO DE 2009. 
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do Real decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo Sr. Alcalde-Presidente pregúntase se existe algunha obxección ou 
observación á acta da sesión celebrada en data 6 de agosto de 2009, previamente remitida 
coa convocatoria, e non formulándose ningunha, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a 
votación ordinaria a súa aprobación, sendo aprobada por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión celebrada en data 6 de 
agosto de 2009. 
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2º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA, RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2009. 
 
Seguidamente, dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica adoptado en sesión extraordinaria urxente celebrada en data 1 de decembro de 
2009 que, transcrito di: 
 
“2.- EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2009. 
  Seguidamente dase conta da proposta da Alcaldía de data 23 de novembro de 2009 que, 
transcrita di: 

“PROPOSTA DA ALCALDIA  
ASUNTO: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2009 
 

Visto  o informe da Intervención municipal de 23 de novembro  relativo   á fiscalización 
das facturas obxeto do expediente de recoñecemento extraxudicial nº 1/2009 por un importe 
total de 243.829,33 € e que transcrito di: 
“DE INTERVENCION 
O CONCELLO PLENO 
INFORME DE INTERVENCIÓN (REPARO 10/09) 
 
ASUNTO: Fiscalización previa  preceptiva do expediente de recoñecemento extraxudicial de 
créditos polo Concello-Pleno  nº 1/2009. 
 
LEXISLACIÓN E NORMATIVA APLICABLE BASICA 
-(TRLRFL) artigos 163,173,215 a 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo 
que se aproba o Texto Refundido Da Lei Reguladora das Fachendas Locais. 
-(RD500/1990) artigos 26.2c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se 
desenrola o capítulo primeiro do Título Segundo do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 
-(LBRL) artigo 112.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime local. 
-(TRRL) artigo 23.1 do Real decreto Lei 781/1986 polo que se aproba o Texto Reundido das 
Disposicións vixentes en materia de Réxime local. 
-Bases de execución do orzamento do exercicio 2008, prorrogado ó 2009. 
 
ANTECEDENTES 
Con data de 23 de novembro, a Alcaldía propón a aprobación  da relación de facturas   
co obxeto de proceder ó seu recoñecemento extraxudicial polo Concello-Pleno  ó non ser 
incluidas no orzamento do exercicio económico que lle correspondía. O importe total ascende 
a  243.829,33 €. 
 
A relación de facturas é a que se determina na providencia de inicio do expediente. 
 
INFORME 
Primeiro.-Principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios: O artigo 
163.5 do TRLRFL e o artigo 25 do  RD500/1990 refírense ó principio de especialidade 
cuantitativa dos créditos orzamentarios no ámbito local. Ditos créditos teñen carácter limitativo 
e vinculante, por eso non poden adquirirse compromisos de gasto  por cuantía  superior ó 
importe dos créditos autorizados no estado de gastos. A infracción do principio orzamentario 
penalízase coa nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e actos administrativos que 
incurran na mesma. 
 
Segundo.-Principio de anualidade orzamentaria: O artigo 26 do RD 500/90, que 
transcribe casi literalmente o artigo 163 do TRLRFL, refírese ó principio de especialidade 
temporal, según o cal con cargo ós créditos do estado de gastos de cada orzamento solo 
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poderán recoñecerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servicios e demáis 
prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio 
orzamentario. Ainda así, aplicaránse ós créditos do orzamento vixente, no momento do seu 
recoñecemento, as seguintes obrigacións: 

- As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas 
retribucións con cargo ós Orzamentos Xerais da Entidade. 

- As derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en exercicios 
anteriores, previa incorporación de créditos no suposto establecido no artigo 163.3. 

- As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do RD 
500/90. Neste último artigo cítase a figura do recoñecemento extraxudicial de 
crédito. 

Non obstante, tamén é necesario recoñecer que nalgún dos casos, o causante directo do 
incumprimento do principio de anualidade orzamentaria é o propio proveedor que non 
presenta factura ata moitos meses despois da prestación do servicio (e xa no ano seguinte 
cando a contabilidade do exercicio no que se fixo o gasto xa está pechada). 

 
Terceiro.-Concepto de recoñecemento extraxudicial de créditos:A xurisprudencia do 
Tribunal Supremo (Sentencias de 12 de febreiro de 1990, 25 e 8 de outubro de 1986) atenúa 
o rigor na aplicación dos principios citados ó contrastarlos coa “Teoría do enriquecimento 
inxusto”, pola que  
 

“no se puede alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la 
ausencia de ciertas formalidades.” 
 

Ademáis debemos ter en conta os principios de confianza lexítima e boa fe que deben 
presidir as relacións entre as Administracións Públicas e os cidadáns. Estos principios, que xa 
foran recoñecidos pola xurisprudencia contencioso-administrativa, incorporáronse ó dereito 
positivo na Lei 4/99, que modifica parcialmente a Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común. 
 

Do anterior dedúcese que o nome de “recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva 
da posibilidade que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas 
económicas que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non 
seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios, 
execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a 
necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que 
serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de 
recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos xudiciais. 
 
Cuarto.-Enriquecemento inxusto da Adminsistración: A proposta pretende que o Concello 
recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos 
realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración. No 
noso dereito ,e a falta dun texto legal que consagre dito principio, foi a xurisprudencia a que 
fixo múltiples aplicacións da idea, que pode por elo considerarse como doctrina 
xurisprudencial.  
 

Si finalmente se considera que o servicio debe de ser abonado polo concello, danse os 
requisitos para que prospere dita petición, xa que o concello obteria unha ventaxa patrimonial 
( servicio executado) e o contratista veríase empobrecido pola ventaxa obtida polo concello e 
non existiría causa que xustificase  a merma patrimonial dos terceiros afectados. 
 
Ademais os retrasos no recoñecemento e abono de obrigas  poden dar lugar á reclamación de 
xuros de demora, co conseguinte perxuicio económico para o concello. 
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Quinto.- Competencia: A base 23ª de BE/08, prorrogado, referida ó recoñecemento 

extraxudicial dos créditos, dispón que “2.-O recoñecemento extraxudicial de créditos 
corresponderá ó Pleno cando no expediente tramitado ó efecto non se acredite a existencia 
de crédito disponible suficiente nas partidas orzamentarias de aplicación, todo elo de 
conformidade con establecido no artigo 60.2 en relación co artigo 26.1 c) do Real  DECreto 
500/1990.” 
 

Nas partidas orzamentarias ás que se imputan as facturas que figuran na proposta de 
Alcaldía non  existe crédito disponible para os gastos do exercicio anterior, polo que o órgano 
competente para o recoñecemento extraxudicial de crédito será o Pleno ó amparo do 
RD500/90 e de conformidade co previsto nas BEO/08, prorrogado. 

Tendo en conta que no momento de tramitación do presente expediente o orzamento 
do exercicio 2008 está prorrogado e tal e como se indicara pola ALcaldía ( en expediente de 
crédito extraordinario e suplemento de crédito do exercicio 2008) no orzamento do citado 
exercicio non se consignaron os créditos suficientes para poder facer fronte a eventuais  
recoñecementos extraxudiciale, en consecuencia, e dado que neste momento contínúa a 
prórroga do orzamento do exercicio 2008, tampouco neste momento pódese considerar que 
existe crédito adecuado e suficiente nas partidas do mesmo. E polo que a competencia para a 
aprobación do expediente lle corresponde ó Pleno da Corporación. 
 
Sexto.- Os documentos presentados reúnen os requisitos esixidos polo artigo 6 do Real 
Decreto1496/2003,de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se 
regulan as obrigas de facturación.  Non obstante o anterior, realízanse determinadas 
observacións  no apartado específico  do presente informe. 
As facturas/documentos sustitutivos están conformadas polos concelleiros responsables o que 
implica que efectivamante o gasto foi realizado. 
 
CONCLUSIÓN.- 
 
 A fiscalización desta intervención en relación co presente expediente  de 
recoñocemento extraxudicial 1/09 é de conformidade parcial, salvo no relativo ás 
facturas que se fiscalizan de desconformidade (con e sin efectossuspensivos).. 
 

Segundo criterio da que suscribe o presente informe, si se acreditase a obrigación do 
concello de facer fronte ós gastos descritos, procedería, dado que non existe crédito no 
orzamento do presente exercicio para facer fronte ó gasto que se propón, que polo Pleno e 
baixo a súa responsabilidade, se procedera a recoñecer extraxudicialmente o crédito a favor 
dos terceiros antes relacionados. Non obstante, deben de poñerse de relevo as  
consecuencias negativas derivadas da tramitación deste tipo de expedientes, sendo entre 
outras: 
* Xurídicas: 

Co incumprimento da legalidade aplicable na realización do gasto público e a posible 
existencia e esixencia de responsabilidade de diversos tipos (administrativa, civil penal); 
debéndose ter especialmente en conta o establecido ó respecto na disposición adicional 5ª da 
LCAP referida á responsabilidade das autoridades e do persoal ó servicio das Administracións 
Públicas, artigo no que se dispón que: 

“1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas derivados de sus actuaciones en materia de 
contratación administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia 
Administración se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el 
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Real Decreto 429/1993, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la 
presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando 
mediare al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya responsabilidad 
disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia.” 

Así mesmo, no artigo 60 do TRRL disponse que: 
“Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo o culpa o negligencia, 

adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán 
obligados a indemnizar a la Corporación Local los daños y perjuicios que sean consecuencia 
de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda 
corresponder.” 

Con respecto ó indicado, no artigo 78 da LRBRL establécese que: 
“1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad 

civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las 
responsabilidades se exigirán ante los tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por 
el procedimiento ordinario aplicable. 

2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros 
de las mismas que los hubieran votado favorablemente. 

1. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembro 
cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a 
terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella.” 

No artigo 225.1 do ROF establécese que : 
“Las entidades locales podrán instruir expediente, con audiencia del interesado, 

para declarar la responsabilidad civil de sus autoridades, miembros, funcionarios y 
dependientes que, por dolo o culpa o negligencia graves, hubieren causado daño y perjuicio a 
la Administración o a terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por aquella.” 
 Así mesmo deberase ter en conta o establecido nos artigos 140 a 146 da LXO; no 
artigo 140 da citada Lei establécese que: 
 
 “Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que por dolo, culpa o negligencia 
graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley 
estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios que sean 
consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que 
les pueda corresponder.” 
 
* Económico-orzamentario: 
 
 Derivado de que os gastos corresponden ós exercicios 2008 e 2007 que teñen a 
consideración de pechados cos conseguintes quebrantos económicos á facenda municipal, 
distorsionando  o resultado orzamentario real e incidindo negativamente nas previsións 
orzamentarias, e no equilibrio orzamentario real. En consecuencia, a imputación destes 
gastos de exercicios anteriores ó orzamento  implicarán unha limitación importantísima 
de cara a poder recoñecer as obrigas do exercicio corrente. 
*Comercial: 
 Así mesmo deberase ter en conta o quebranto económico causado a diversos 
proveedores. 
 
 
OBSERVACIONS  
-Fiscalizase desfavorablemente e sen   efectos suspensivos (debido á conveniencia de 
non reiterar os reparos por un mesmo motivo) as seguintes facturas: 
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1/Facturas de Isolux Corsán Servicios, SA (A80961618) por importes de: 2.411,83 € e 
2.143,85 € en concepto de servicios de recollida de lixo dos meses de outubro e novembro. 
2/Facturas de Limpiezas Beatriz Gabeiras, SL (B70072020)  en concepto de servicios de 
limpeza dos colexios públicos  por importes de:3.987,07 € e 2.937,82 €. 
3/Facturas de CEE Chamorro Aspromor, SL en concepto de  servicio de transporte adaptado 
dos meses de outubro,novembro e decembro por importes de 3.500,00 €. 
4/Facturas de Urbaser, SA por importes de 601,39 € e 1.815,42 € en concepto de  servicios 
de recollida de mobles e apeiros no mes de decembro,. 
5/Facturas de Area de Servicio Vilar do Colo, SL por importes de 69,17 €, 30,01 €, 338,27 €, 
44,26 €, 66,09 €, 105,15 €, 188,07 €, 158,60 €, 132,64 €, 34,68 €, 138,37 €, 175,11 €, 33,45 € 
en concepto de suministro de combustible para vehículos municipais. 
6/Facturas de Centro Gallego de Estudios y Asesoramiento  por importes de 3.000 € e 
3.000,00 € en concepto de  servicios de asistencia xurídico urbanística. 
Polo que respecta á factura do apartado 6/  indicar que o expediente, está formado, según 
datos obrantes nesta intervención, polas factura fiscalizadas, debidamente conformada. 
Igualmente consta a  realización dunha retencion de crédito no exercicio 2008 por importe de 
17.999,00 € polo concepto antes citado realizada no mes de setembro. O importe facturado 
finalmente por este concepto no exercicio 2008 importou 18.000,00 € segundo resulta da 
contabilidade municipal. 
Neste caso, e ante o importe da contrataciòn non  cabe dúbida de que estamos ante un 
contrato menor polo que aínda cando este tipo de contratos poderán adxudicarse 
directamente a calqueira empresario con capacidade de obrar  e que conte con habilitación 
profesional  necesaria, será necesario cumprir as normas establecidas no artigo 95 da LCSP 
que esixe  a aprobación do gasto e a incorporación da factura correspondente, sin perxuicio 
do establecido para o contrato de obras. 
Polo tanto, será necesario a aprobación do gasto con carácter previo á incorporación da 
factura ó expediente nos contratos menores así como  garantir que os empresarios conten 
con capacidade de obrar suficiente para a prestación dos servicios. Estos requisitos non foron 
cumpridos no presente expediente, incorporándose únicamente ó expediente  a factura 
correspondente. 
Ademais do anterior, e dentro das funcións de control de legalidade e de eficacia atribuidas a 
esta Intervención en virtude do disposto no artigo  213 do RDL 2/2004, de 5 de marzo 
establece que "Se  
ejercerán en las entidades locales  con la extensión y los efectos que se  
determina en los artículos siguientes las funciones de control interno  
respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las  
sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de  
función interventora, función de control financiero y función de control de  
eficacia" 
 
Merece destacarse igualmente os seguintes artigos da Constitución Española:  
Artigo 31.2 "El gasto público  realizará una asignación  equitativa de los  
recursos públicos, y su programación y  ejecución responderán a los  
criterios de eficiencia y economía" 
 
Pola súa parte o artigo 103 añade que "La Administración Pública sirve con  
objetividad los intereses  generales y actúa de acuerdo con los principios  
de  eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,  
con sometimiento pleno a la ley y el derecho" 
 
Polo tanto, o texto constitucional  ó explicitar os prinicipios de  
eficacia, eficiencia e economía está a  establecer un mandato imperativo á  
Administración  para que gaste sabiamente(eficacia), gaste ben (eficiencia)  
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e gaste menos ( economía). 
 
O mesmo tempo,  o artigo 22 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público  
establece que "Los entes, organismos y entidades del sector público no  
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el  
cumplimiento y realización de sus fines institucionales." 
 
En atención á lexislación antes meritada, e tendo en conta que o obxeto  
contractual neste caso (servicio de asistencia xurídica en expedientes urbanísticos) xa estaba 
satisfeita a través do preceptivo  
informe emitido pola Secretaria municipal, non resulta posible xustificar as  
necesidades que motivaron o  obxeto deste contrato menor, é mais, ó ser  
preceptivo o informe da Secretaría municipal  estase a duplicar o gasto  
polos mesmos conceptos.  Por tanto, entende esta Intervención que  unha  
definición correcta  do obxeto do contrato administrativo basada  na real  
identificación e xustificación das necesidades que o motivan  implica case  
con total seguridade unha execución do mesmo igualmente eficaz e eficiente,  
cuestión esta que non se produciu neste caso. 
 
Finalmente, advertir que en ningún caso a emisión de informes externos poden  
suplir os emitidos por funcionarios públicos.  
 
Nos casos dos apartados 1/, 2/ , 3/, 4/ e 5/ os conceptos facturados responden a contratos de 
servicios, contratos que se rexían polo disposto no TRLCAP en canto á súa preparación e 
adxudicación. 
 
Neste caso, polos importes facturados no propio exercicio 2008 e exercicios anteriores,  
dedúcese que estamos ante uns  contratos de  importes superiores a 18.000,00 euros, polo 
que non poden ser calificados de contrato menores.  Por tanto, serían de aplicación a este 
contrato as normas relativas ás actuacións administrativas preparatorias, así como á 
tramitación dos expedientes de contratación e adxudicación de contratos, recollidas na Lei 
30/2007, de Contratos do Sector Público.. 
No expediente, está formado únicamente, según datos obrantes nesta intervención, polas 
facturas fiscalizadas, debidamente conformadas. 
 
Fiscalízase desfavorablemente e con efectos suspensivos as seguintes facturas: 
1/Facturasd de Axa Aurora Vida, SA por importes de 18.107,24 €; 4.858,04 €; 13.249,20 € e 
14.574,12 €  en concepto de pólizas de vida do personal funcionario e laboral. 
Polo que respecta a estas facturas, debe indicarse que o artigo 19 do convenio colectivo do 
personal laboral prevé que “ O personal afectado polo presente convenio estará cuberto por 
unha póliza de seguros nas mesmas condicións que o personal funcionario,así como o plan 
de xubilación” 
O citado artigo  obriga a remitirnos ó acordo regulador das condicions de traballo de personal 
funcionario que no seu artigo 5.5  dispón  que o concello concertará unha póliza de seguro de 
accidentes para os funcionarios. 
Neste punto debe decirse que si ben este gasto atopa cobertura no convenio colectivo antes 
citado e que a día de hoxe permanence vixente, sen embargo, e a xuicio da que suscribe o 
presente informe, este tipo de gastos  non atopan encaixe na normativa vixente. Neste 
sentido, a xurisrpudencia ven manifestando de modo reiterado a natureza salarial deste tipo 
de beneficios e a súa condición de retribucións contrarias  ó disposto na LBRL, Lei 30/84, 
EBEP , por ejemplo, Sentencia de 3 de xullo de 2007 do Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria,) 
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 Ademais tamén contradía a D. A 3ª e 4ª do TRRL  ó establecer  prestacións e pensións 
paralelas e complementarias das do réximen públic da Seguridade Social, así  se recoñeceu, 
por ejemplo, polas Salas de lo c-a. Del T.S.J. de Cantabria en S. 3N/00 (rec. 582/99); del 
T.S.J. de Asturias en SS. de 28 Jul. 1999; (rec. 379/97) de 28 Jul. 1999 (rec. 2671/97); de 18 
May. 1998 (rec. 2063/95), etc.  
De igual xeiro, e por supoñer retribucións alleas ás básicas e complementarias previstas con 
carácter xeral para o personal laboral e por poder conlevar incrementos do gasto público 
superiores  ós legalmente previstos e autorizados nas leis de orzamentos xerais do Estado, 
resultarían igualmente rechabzables, pois é evidente que os límites  orzamentarios ós 
incrementos retributivos resultan predicables tanto dos conceptos salariales básicos como dos 
complementos salariales. Procedería, pois instar a revisión de oficio  destas cláusulas 
contrarias  ó ordenamento xurídico de conformidade co procedemento previsto na lexislación 
para proceder á regularización desta situación contraria a dereito. 
Por outra banda,  e tal e como se  puxo de manifesto no informe de intervención nº 250/08 de 
10/06/08  de  fiscalización de facturas relativas a seguros municipais, nestes casos estase a 
producir un fraccionamento do obxeto contractual,ademais da prórroga ilegal dos contratos 
cuestións expresamente prohibidas pola LCSP.   
 
Por todo o antedito, esta intervención emite informe desfavorable con efectos suspensivos por 
haberse omitido o procedemento para a contratación nos termos esixidos pola LEi 30/2007, 
de 30 de outubro e normativa de aplicación. Corresponde ó Pleno da Entidade Local a 
resolución das discrepancia (artigo 217 do TRLRFL “…No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los 
reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia) 

 
Asimesmo, e sen que as presentes consideracións formen parte do control de legalidade, 
realízanse as seguintes observacións respecto das seguints facturas, facturas todas 
elas que foron abonadas anticipadamente polo ex concelleiro D. Antón Lois Noceda 
Carballo : 
 
1/Tickect de  Muelle 45 por importe de 38,70 € e sen especificación do concepto.  
2/Tickect de Restaurante Tortoni, SL por importe de 28,50 € en concepto de invitacións en 
charla de medio ambiente. 
3/Tickect de Carlos Olivar Nieto por importe de 64,57 € en concepto de invitación a “Marian- 
emprego” 
4/ Tickect de Metropol 11 por importe de 57,90 € en concepto de  comida co concelleiro de 
obras. 
5/Factura de Pazo De Rilo, SL por importe de 59,20 e en concepto de invitación a comida con 
“Marián-personal”. 
 
Nestes dous casos si  ben as facturas  citadas impútanse como gasto protocolario ou de 
representación resulta moi dubidosa a calificación de “protocolario” sobre un gasto deste tipo. 
Sen que o afirmado no presente apartado sexa unha observación de legalidade, esta 
Intervención considera convinte informar ó Alcalde- Presidente do restrictivo criterio 
que o Tribunal de Cuentas mantén respecto a este tipo de gastos, entendendo como 
protocolo ou representación soamente gastos necesarios  para atención a 
personalidades ou autoridades en encontros (comidas, reunións, conversas, etc...) que 
teñan certa relevancia pública e municipal por tratar asuntos, directa ou incidentalmente, de 
interese para o municipio (exemplo: visita institucional dun Concelleiro da Xunta ou doutro 
Alcalde de localidade distinta para facer unha inauguración ou para trata – la negociación dun 
convenio, dunha subvención. 
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Ademais do anterior, indicar que nalgúns casos os tickects presentados non se axustan ó 
disposto no RD1496/2003 polo que se regulan as obrigas de facturación. 
 
Fene, a 23 de novembro de 2009. 
A Interventora 
Asdo: Marta Roca Naveira “   

Considerando que no citado informe  poñíase  de manifesto, entre outras cuestións,   a 
necesidade de que polo concello se procedese  ó recoñecemento e pago das citadas facturas 
pois noutro caso estaríase  a producir un enriquecemento inxusto da administración. 

Dado que as facturas  ás que se fixo referencia  corresponden todas elas a exercicios 
anteriores ó presente (exercicios 2008 e 2007),  polo que para proceder á súa aprobación 
deberá  procederse ó seu recoñecemento extraxudicial de créditos. O nome de 
“recoñecemento extraxudicial de crédito” deriva da posibilidade que teñen as Entidades Locais 
para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda incumprindo a norma de 
non ter consignación orzamentaria ou de non seguir o procedemento de adxudicación 
correspondente, derivan de prestacións de servicios, execución de obras ou entrega de 
materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións 
xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada 
teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en 
canto vense a sustituir ós órganos xudiciais. 

 
 En definitiva, a proposta  de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello 
recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos 
realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración.  
 

Considerando que  tal e como se  puxo de manifesto no informe da intervención 
municipal no orzamento do exercicio 2008, prorrogado non existe crédito adecuado para 
proceder á imputación destes gastos o que implica que  ó tratarse de facturas dos exercicios 
anteriores e sen crédito a competencia para o recoñecemento extrajudicial de crédito 
corresponde  ó Concello-Pleno.  

 
. Visto, asimesmo, en relación coas facturas/tickects pagadas anticipadamente por D. 

Antón Lois Noceda Carballo que  existe unha declaración efectuada polo Sr. Alcalde 
manifestando o pago anticipado das mesmas polo concelleiro antes mencionado. 

Por  todo o anterior, esta Alcaldía emite a seguinte proposta de acordo para que, previo 
dictame da Comisión de FAcenda, polo Concello-Pleno se adopten os seguintes acordos: 
1º. Levantamento do reparo nº 10/2009 con efectos suspensivos formulado pola intervención 
municipal, que consta no informe de data 23 de  novembro de 2009, en  aplicación do 
principio de enriquecimento inxusto da Administración. 
2º Aproba-lo recoñecemento extraxudicial das  facturas relativas ó expediente de 
recoñecemento extraxudicial nº 1/09  por un importe total de 243.829,33 €. 
3º A conseguinte aprobación, e pago, da relación de facturas  con cargo ás partidas 
orzamentarias de aplicación dacordo co detalle  á presente proposta.  
En Fene, a 23 de novembro de 2009 
O ALCALDE 
Asdo.- Iván Puentes Rivera”. 
 
 A continuación dase conta da nota informativa de Secretaría  núm. 86/2009, de data 30 de 
novembro de 2009 que, transcrita di: 
 
“NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA                                                     86/2009 
Téndose incluído na orde do día da sesión extraordinaria urxente da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción económica a celebrar o día 1 de decembro de 2009 o asunto relativo a 
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recoñecemento extraxudicial de créditos nº 1/2009,  en uso das atribucións conferidas polo 
artigo 177 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro á Secretaría da Corporación, e 
coas limitacións que se derivan do escaso tempo hábil con que contou a que subscribe para o 
exame do expediente,  por esta Secretaría fánse as seguintes observacións: 
 
- Consta no expediente examinado informe de Intervención(Reparo10/2009), de data 23 de 
novembro de 2009. En dito informe infórmanse favorablemente unhas facturas e 
desfavorablemente( con ou sin efectos suspensivos (sinalándose pola Intervención municipal 
neste último caso “debido á conveniencia de non reiterar os reparos por un mesmo motivo”))  
as que no mesmo se especifican:  
 
Sinálase pola Intervención municipal no informe citado, verbo das facturas fiscalizadas 
desfavorablemente sen efectos suspensivos relacionadas nos apartados 1/, 2/,3/ 4/ e 5/  ( 
Facturas de Ixolux Corsán Servicios SA, facturas de Limpiezas Beatriz Gabeiras, SL; Facturas 
de CEE Chamorro Aspromor,SL, Facturas de Urbaser,S.A., Facturas de Área de Servizo Vilar 
do Colo,  polos importes que se especifican no informa de Intervención) que: “…….Nestes 
casos, polos importes facturados no propio exercicio 2008 e exercicios anteriores,  dedúcese 
que estamos ante uns contratos de importes superiores a 18.000,00 euros, polo que non 
poden ser calificados como contratos menores. Por tanto serían de aplicación a este contrato 
as normas relativas ás actuacións adminsitrativas preparatorias, así como á tramitación dos 
expedientes de contratación e adxudicación de contratos, recollidas na Lei 30/2007, de 
Contratos do Sector Público. 
 No expediente está formado únicamente, según datos obrantes nesta intervención, polas 
facturas fiscalizadas ,debidamente conformadas.” 
 
Esta Secretaría comparte o criterio da Intervención verbo das facturas informadas 
desfavorablemente e  reitera  o   sinalado en anteriores informes e notas informativas  polo 
que se informa que   que os  contratos debéronse  adxudicar( sempre que estivera 
debidamente xustificada  polo servizo correspondente a necesidade e idoneidade da 
contratación, así como o prezo dos mesmos) a traves dos procedementos e formas de 
adxudicación establecidos na lexislación de aplicación  de acordo cos principios de 
publicidade, libre concorrencia, igualdade e transparencia, resultando, ademáis, que o que o 
artigo 28 da Lei 30/2007,  de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público(LCSP) prohíbe a 
contratación verbal, ao establecer que “Los entes, organismos y entidades del sector público 
no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el 
artículo 97.1, carácter de emergencia” e o artigo 74.2 da mesma o fraccionamento do obxecto 
dos contratos. 
 Polo tanto, infórmase que  as contratacións verbais realizadas  sen seguir  os trámites  
previstos na nomativa vixente  prescindindo total e absolutamente do procedemento 
legalmente establecido infrinxen a legalidade. 
  
Verbo das facturas de Centro Gallego de Estudios y Asesoramiento por importes de 3.000 € e 
3.000 € en concepto de servicios de asistencia xurídica (tamén informadas desfavorablemente 
sen efectos suspensivos pola Intervención municipal) compártese pola que subscribe o 
sinalado verbo das mesmas  pola Intervención municipal, agás no relativo a consideración 
nestes casos dos servizos como contratos menores,  e elo por canto, se ben pola súa contía 
illadamente considerada a facturación durante o exercizo 2008 desta empresa poderiase 
considerar, á vista do importe sinalado pola intervención municipal no seu informe, como 
contrato menor, cómpre ter en conta que ademais destas facturas, a que subscribe ten 
constancia de que no exercizo 2008 realizaronse outros gastos en concepto de emisión de 
informes xurídicos ,polo que , considerando que a prestación(emisión de informes xurídicos) 
foi obxecto de diversas contratacións excedendo a súa contía  total  da fixada pola LCSP para 
o contrato menor (neste caso, de servizos), para o caso de que fose outro o criterio da 
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Corporación verbo do sostido por esta Secretaría e que a seguir se indica, a prestación ( 
servizo para a emisión de informes xurídicos) debeuse adxudicar a través dos procedementos 
previstos na LCSP e de acordo cos principios de igualdade, libre concorrencia, transparencia 
e publicidade. Ademáis do anterior, cómpre advertir que , ademáis do servizo á que se refiren 
estas facturas, ten constancia a que subscribe, como xa se indicou, da contratación ( verbal, 
xa que non consta expediente de contratación )doutros servizos para a emisión de informes 
xurídicos , polo que non  se trata dun suposto  puntual ou excepcional. En  relación a 
elo,reitérase o sinalado por esta Secretaría en anteriores ocasións verbo de que os informes 
para resolver os expedientes deben ser emitidos por funcionarios públicos, sen que, como 
tamén se sinala pola Intervención municipal, poidan suplir  os informes externos aos emitidos 
por funcionarios públicos, e todo elo sen prexuízo da posibilidade de solicitar en casos 
concretos asesoramento ao Servizo de asistencia a municipios da Deputación provincial, o 
que non suporía custo algún para as arcas municipais; e  por outra banda que para proceder a 
toda contratación administrativa  fáise necesario, pola súa importancia, un informe xustificativo 
da necesidade  e idoneidade da mesma (art.22 LCSP), informe éste que debe ser emitido polo 
servizo que promova a contratación , expoñendo a necesidade, características e importe 
calculado das prestacións obxecto do contrato(artigo 73 do Regulamento xeral da lei de 
contratos das administracións públicas).  Tendo en conta o anteriormente exposto verbo da 
necesidade de que os informes para resolver expedientes deben ser emitidos por funcionarios 
públicos, non  resultan  necesarias as contratacións  de servizos citadas para a emisión de 
informes xurídicos. Polo exposto, informase que   a contratación verbal realizada dos servizos 
para a emisión de informes xurídicos  non se axusta á legalidade. 
 
E verbo das facturas fiscalizadas pola Intervención municipal desfavorablemente con efectos 
suspensivos ( Facturas de Axa Aurora  Vida,SA por importes de 18.107,24 €; 4.858,04 €; 
13.249,20 €; 14.574,12 € en concepto de pólizas de vida do persoal funcionario e laboral, 
esta Secretaría comparte o sostido verbo das mesmas pola Intervención municipal. 
En todo caso tanto  reitérase o informado en anteriores ocasións por esta Secretaría  verbo 
da necesidade de proceder á contratación das diversas prestacións que requira o Concello 
cuxa contía exceda da fixada no artigo 122.3 da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público 
para os contratos menores( 50.000 euros para contratos de obras e 18.000 euros cando se 
trate doutros contratos tendo en conta a prohibición de fraccionamento dos contratos , a 
duración máxima de un ano dos contratos menores e prohibición da súa prórroga), e sempre 
que se atope debidamente xustificada polo servizo correspondente a necesidade da 
contratación, e o importe aproximado das prestacións, dacordo cos principios de publicidade 
, libre concorrencia ,igualdade e transparencia, e a través dos procedementos regulados na 
citada Lei , debendo en todos os casos constar no expediente debidamente xustificada a 
necesidade e idoneidade da contratación (artigo 22 LCSP e  73 do Real decreto  1098/2001, 
de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da lei de contratos das 
Administracións Públicas) así como a xustificación do prezo do mesmo. 
En canto ás facturas aboadas anticipadamente por quen foi Concelleiro Don Antón Lois 
Noceda Carballo, e relacionadas no informe de Intervención, compártese igualmente pola 
que subscribe o sinalado pola Interventora municipal . 
É o que expoño nesta nota informativa que ocupa duas (2) planas. A presente nota é o 
resultado da análise dos documentos examinados e non abrangue aspectos que, pola súa 
natureza, e polo escaso tempo hábil con que contou a que subscribe para o exame do 
expediente,  requiren dun exame máis coidado do mesmo, polo que as observacións feitas 
poderán ser ulteriormente ampliadas nun informe emitido de acordo co que dispón a 
normativa de aplicación. 
                                        Fene,  30 de novembro de 2009 
                                                A SECRETARIA 
                                      Asdo: Pilar María Pastor Novo.” 
Aberto o turno de intervencións(…./….) 
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 Rematadas as intervencións  e  sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria, a 
Comisión Informativa de Facenda e Promoción económica con  catro (4) votos a favor (dos 
Sres/as  Rodríguez Carballeira, Silvar Canosa, Lourido González e García Balado), ningún 
voto en contra e coa abstención dos/as Sres/asdos/as Sres/as Polo Gundín, Pico Sanmartín, 
Roca Requeijo, Franco Casal e Sánchez Martínez) acorda ditaminar favorablemente a  
proposta da Alcaldía de data  23 de novembro de 2009, que devén en ditame nos termos 
anteriormente transcritos.” 
 
Seguidamente dáse conta do Anexo contido no expediente, relativo ás facturas ás que se 
refire o e expediente e que son as seguintes: 
 
ANEXO 
 
 

Proveedor Concepto Importe Partida 

Begasucegsa 
traballos de impermeabilizacion da 
cuberta do cimeterio municipal 3424,99 443.212.00 

Javier Paz Carballeira 
(Enfios) 

Suministro polos para actividade de V 
Regata 640,9 452.226.09 

Sociedad 
Coop.Transportes Vieiro Serv.transporte viaxe á Capela 139,1 452.227.09 
Asociación de Magos 
profesionais de Galicia 

Xestion e publicidade 3º circuito de 
maxia 08 300 451.226.02 

Zenit Televisión, S.A. 
elaboracion documental Astano A Forxa 
dun soño 3000 451.227.09 

Pablo Sanchez Perez Actuación contacontos na Biblioteca M. 350 451.227.09 

Eciman 
Control, limpeza e 
desinfec.preven.legionelosis 573,03 452.227.00 

Librería e Ingenieria y Arte Suministro libros para oficina Enxeñeiro 134 432.220.01 
Agricola Carballeira, S.L. Reparacion maquina cortacesped 158,92 432.213.00 
Agricola Carballeira, S.L. Material para desbrozadora xardiñeria 845,22 432.213.00 
Carlos Arda e Bernardo 
Anatol , S.C. 

Direccion obras mantemento e mellora 
parques infantis 1583,4 432.227.06 

Librería Albada Suministro revistas para a biblioteca m. 213,8 451.220.01 

Sedega, S.L. 
Serv.conserv.e mantemento instal. 
Deport 1591,23 452.227.00 

Sedega, S.L. Impartir curso de veran 2008 1166,58 452.227.09 
Limpezas Beatriz 
Gabeiras, S.L. 

Servizo de limpeza prestado no colexio 
do ramo 3987,07 422.227.00 

Aplicaciones para 
Cristalizados, S.L. Serv.limpeza no colexio os casais, Nov 1329,01 422.227.00 
Aplicaciones para 
Cristalizados, S.L. Serv.limpeza no colexio os casais, Dec 979,27 422.227.00 
Aplicaciones para 
Cristalizados, S.L. Serv.limpeza no colexio da xunqueira 1958,54 422.227.00 
Aplicaciones para 
Cristalizados, S.L. 

Servizo  de limeza no colexio da 
xunqueira 2658,02 422.227.00 

Limpezas Beatriz 
Gabeiras, S.L. 

Serv.limpeza no colexio do ramo  e 
escola unitaria 2937,82 422.227.00 

Serv.de aparcamentos, 
portas e control de galicia, 
S.L. 

Serv.limpeza no colexio centieiras nov 
08 1329,01 422.227.00 
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Serv.de aparcamentos, 
portas e control de galicia, 
S.L. 

Serv.limpeza no colexio centieiras, 
adicional 209,84 422.227.00 

Serv.de aparcamentos, 
portas e control de galicia, 
S.L. Servizo de limpeza no colexio centieiras 1329,01 422.227.00 
Souto Calvete Jose Pablo, 
S.L.N.E. Instalación alumeado prov. En perlio 4206,16 432.623.01 
Serv.de aparcamentos, 
portas e control de galicia, 
S.L. Servizo de limpeza no colexio centieiras 979,27 422.227.00 
Jardin Fene Suministro cable para a motoserra 13,27 432.213.00 
Jardin Fene Suministro material para desbrozadoras 69,99 432.213.00 
Aplicaciones para 
Cristalizados, S.L. 

Serv.limpeza edificio C.concello 
decembro 979,27 121.227.00 

Aplicaciones para 
Cristalizados, S.L. 

Serv.limpeza edificio C.concello 
novembro 979,27 121.227.00 

Agricola Carballeira, S.L. 
Suministro dunha cortacesped modelo 
M53S 890 432.623.01 

Begasucegsa 
Serv.retirada deposito gas na pia 
municipal 4512,62 452.632.00 

Susana Martinez Galdos 
Serv.asesoramento xuridico mes 
novembro 187,92 313.227.06 

Securitas Direct España Alarma da Galaescola 50,69 313.213.00 
Securitas Direct España Alarma da Galaescola 411,06 313.213.00 
Axa aurora Vida S.A. Poliza vida funcionarios 2007 18107,24 314.162.05 
Axa aurora Vida S.A. Poliza vida funcionarios 2007 4858,04 314.162.05 
Axa aurora Vida S.A. Polia vida laboral  2007 13249,2 314.163.05 
Axa aurora Vida S.A. Poliza vida laboral 2007 14574,12 314.163.05 
Cengalesa Asesoramento xuridico urbanistico 3000 121.227.06 
Jardincelas Axardinamento rotondas en Fene 14083 432.601.00 
Ambitega, S.L. Tratamento desratizacion alcantarillado 208,71 413.227.00 
CEE Chamorro-Aspromor, 
S.L. Serv.trasnporte adaptado mes outubro 3500 313.227.09 
CEE Chamorro-Aspromor, 
S.L. 

Serv.transporte adaptado mes 
novembro 3500 313.227.09 

CEE Chamorro-Aspromor, 
S.L. 

Serv.transporte adaptado mes 
decembro 3500 313.227.09 

O Recuncho dos Manolos Gastos protocolarios 591,6 111.226.01 
Fernando Carreira 
Transportes, S.L. Portes por envio paquete 18,87 121.222.01 
Industria de la Salud 
Ferrol, S.L. Servizo desratizado pia municipal 245,92 452.227.00 
QDQ Guia museo do humor 2009 306,24 451.226.02 
Rico-Cabanas, S.L. Servizo de cortar e retirar arbol 69,6 511.227.00 
Rico-Cabanas, S.L. Retirada de ramalla en  perlio 1740 511.227.00 
Comercial Diresa, S.L. Aluguer botellas soldadura nov. E dec. 58 322.213.00 
Aquarium Punta Moreiras, 
S.L. Visita acuario o dia e e 11 de xullo 09 1295,5 452.227.09 
Ambitega, S.L. Tratamento desratizacion mes maio 08 200,29 413.227.00 
Ambitega, S.L. Tratamento deratizacion mes xuño 08 200,29 413.227.00 
Ambitega, S.L. Tratamento desratizacion mes xullo 08 200,29 413.227.00 

Ambitega, S.L. 
Tratamento desratizacion mes agosto 
08 200,29 413.227.00 
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Ambitega, S.L. 
Tratamento desratizacion mes setembro 
08 200,29 413.227.00 

Ambitega, S.L. 
Tratamento desratizacion mes outubro 
08 208,71 413.227.00 

Voz de Galicia Radio 
S.L.U. 

Emision cuñas publicitarias campaña 
Nadal 200,1 751.226.02 

Montopalco.com   Montaxe para xuntanza de palilleiras 3000 751.226.09 

Aluminios Fene 
Suministro bisagra lacada para area 
formaci 20,88 322.213.00 

Aquagest Consumo auga colexio centieiras 518 441.221.01 

Wolters Kluwer 
Suscripción revista escuela lexislacion 
educativa 275,06 451.220.01 

Aquagest Consumo auga local en S.Valentin 51,52 441.221.01 
Radio Popular S.A. Cope anuncio cadena cope festas nadal 814,9 451.226.02 
Sugema, S.L. Servicio vaciado wc no paseo S.Valentin 232 452.227.00 

Servigal, S.L. 
Servizo de laceria no me de decembro 
08 510,4 413.227.00 

Arprosa, S.A. Equipo vestuario personal obras 19,08 511.221.04 
Rico-Cabanas, S.L. Hora de pala mixta obra en perlio 951,2 511.227.09 

Rico-Cabanas, S.L. 
Retirada contenedor  estacion 
barallobree 241,82 511.227.09 

Rico-Cabanas, S.L. Horas camion grua retirando ramalla 1972 511.227.09 
Initial Textiles e Hixiene, 
S.L. 

Suministro material limpeza para 
colexios 551,41 422.221.08 

Muelle 45 Gastos protocolarios 38,7 111.226.01 
Restaurante Tortoni Gastos protocolarios 28,5 111.226.01 
Olivar Nieto Juan Carlos Gastos protocolarios 64,57 111.226.01 
Muelle 45 Gastos protocolarios 55,7 111.226.01 
Metropol 11 Gastos protocolarios 57,9 111.226.01 
Pazo do Rilo, S.L. Gastos protocolarios 59,2 111.226.01 
Ramon Carlin Couto,S.L. Gastos protocolarios 29,2 111.226.01 
Cocina asiatica XI YUE Gastos protocolarios 19,4 111.226.01 
Sigla Iberica,S.A. Gastos protocolarios 31,05 111.226.01 
La Vaca Argentina Gastos protocolarios 77,9 111.226.01 

Susana Martinez Galdos 
Serv.asesoramento xuridico mes 
decembro 187,92 313.227.06 

Cengalesa Informe juridico urbanistico 3000 121.227.06 
Biblos Clube de lectores, 
S.L. Suministro libros Santa Matriusca 1310,4 111.220.01 
Meson Muiño do Vento Gastos protocolarios 254,05 111.226.01 
A Voz de Galicia,S.A. Serv.anuncio publicado 429,2 111.226.02 
Talleres Alca, S.L. Serv.grua retirada vehiculo 94,48 222.227.09 
German Accion Lopez Honorarios xudiciais proced. 34/08 696 121.226.03 
A Voz de Galicia,S.A. Suscripcion periodico 08/09 319 111.220.01 
Editorial La Capital, S.L. Anuncio publicado no Diario de Ferrol 174 111.226.02 
Union Fenosa Distribución Enerxia electrica alumeado Nadal 1261,85 451.221.00 
Compañía Telefonica, S.A. Serv.telefonos fixos mes de decembro 3651,53 121.222.00 
Unón Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica transf. Na Armada 669,62 432.221.00 
Union Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica transf. En S.Marcos 522,77 432.221.00 
Unión Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica transf S. Marcos 607,14 432.221.00 
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Unión Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica trans.armada 717,39 432.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica escolas mes decembro 5992,89 422.221.00 
Union Fenosa Distribución Enerxia electrica C.Saude Perlio 765,21 412.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica oficina Garda Local 349,21 222.221.00 

Unión Fenosa Distribución 
Enerxia electrica C.Concello e 
dependencias 3339,11 121.221.00 

Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica depuradoras 2741,35 441.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica C.Cultura 2232,94 451.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pavillon da xunqueira 872,43 452.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pia Municipal 218,62 452.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pia Municipal 902,01 452.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pavillon do Ramo 160,72 452.221.00 

Unión Fenosa Distribución 
Enerxia electrica A.Publico, semaforos 
etc. 28373,43 432.221.00 

Electrica de M. Leira, S.L. Enerxia electrica Alumeado Rio Castro 58,42 432.221.00 

Vodafone España,  S.A.U. 
Servizo de telefonos moviles mes de 
decembro 2561,67 121.222.00 

Urbaser 
Servizo de recollida de mobles mes de 
decembro 601,39 442.227.00 

Urbaser 
Servizo de recollida de apeiros mes 
decembro 1815,42 442.227.00 

Isolux Corsan 
Serv.recollida lixo os sabados mes 
novembro 2411,83 442.227.00 

Sogama, S.A. Tratamento de voluminosos decembro 731,12 442.227.00 
Sogama, S.A. Tratamento R.U mes de decembro 21708,18 442.227.00 

Utramic, S.L. 
Recollida e xestión dos contenedores da 
recollida selectiva 1451,79 442.227.00 

Isolux Corsan 
Servizo de recollida lixo os sabados 
outubro 2143,85 442.227.00 

Vodafone España,  S.A.U. 
aluguer router e ads mantemento dec-
xan 169,94 121.222.00 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Centro de Saude de 
perlio 403,67 412.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Centro de Saude de 
perlio 335,44 412.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Centro de Saude de 
perlio 1587,43 412.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas C.Concello mes 
decembro 2470,15 121.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Pia Municikpal mes 
decembro 5696,6 452.221.02 

Inversiones Hoteleras la 
Botega, S.L. Gastos protocolarios 48,65 111.226.01 
Meson Muiño do Vento Gastos protocolarios 63,3 111.226.01 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia elect. A.P. Riveira decembro 31,27 432.221.00 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia elect. A.P. Barreiro decembro 19,65 432.221.00 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia eloect.A.P. Belelle decembro 29 432.221.00 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia elect. A.P. Brea decembro 78,45 432.221.00 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 0501 DZL 69,17 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 0675 DGC 30,01 222.221.03 



  16 

Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo lixo 1460 DRX 338,27 442.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 3896 CBV 44,26 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 4631 DNB 66,09 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 8736 BRL 105,15 222.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo lixo C-8886-CJ 188,07 442.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible para vehiculo motobomba 158,6 223.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible para veh. C112956-VE 132,64 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo C-2484-AJ 34,68 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo C-8596-CJ 138,37 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo C-8886-CJ 175,11 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustile para a Hidrolavadora 33,45 442.221.03 
TOTAL   243829,33   
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta 
que o BNG vaise a abster, por entender que levan sobrado once meses para facer unha 
convocatoria da Comisión de Facenda e Promoción Económica para llevar  este asunto ao 
Pleno con tempo, que se trata dunha proposta política e non é un tema urxente, que pode 
estar permitido legalmente, pero neste caso non hai lugar.  
 
De seguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que se trata dunha proposta que 
recolle moitas facturas que pertencen á anterior Corporación por servizos que foron prestados 
no seu día e por iso é urxente traelas a Pleno. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen unha vez concedido manifesta 
que vai votar para  que a proposta se inclua na orde do día, pero que está de acordo co 
manifestado polo grupo municipal do BNG. 
 
A continuación, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a ratificación da inclusión na 
orde do día do asunto, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: doce (12) (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rodríguez Carballeira, López Rodríguez, Lourido González, Rey Sampayo, Galego Feal, 
Bértoa Puente, Franco Casal, Fornos Corral , Sánchez Martínez). 
 
Votos en contra: Ningunho. 
 
Abstencións: cinco (5) (dos/as Sres/as Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico 
Sanmartín, Vigo López). 
 
Á vista do resultado da votación ratifícase a inclusión na orde do día do asunto. 
 
A continuación dáse conta da emenda presentada polo grupo municipal do BNG que, 
transcrita literalmente di: 
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“Enmenda do Grupo municipal do BNG ao Recoñecemento extraxudicial de créditos 
1/2009 
 
Exposición de motivos: 
 
Debido ao escaso tempo material e á carencia dunha explicación na comisión informativa do 
contido do expedente extraxudicial de créditos 1/2009 e tendo en conta a posterior revisión 
das facturas por parte do portavoz do BNG Manuel Polo Gundín é polo que propoñemos 
enmendar o expedente para devolver á comisión informativa as facturas que de seguido se 
nomean, e por un importe total de 30630,14 €,  para que se dean as explicacións necesarias, 
xa que observamos diversas incongruencias nas mesmas. 
 
Enmenda:  
 
Minorar o Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2009  en 30.630,14 € e coas 
facturas que se detallan.,   
 
Provedor Concepto importe partida 
Limpezas Beatriz 
Gabeiras SL 

Servizo de limpeza no colexio do 
ramo 

3987,07 422.227.00 

APC SL Servizo de limpeza no colexio de Os 
casais, Nov  

1329,01 422.227.00 

APC SL Servizo de limpeza no colexio de Os 
casais, Dec  

979,27 422.227.00 

APC SL Servizo de limpeza no colexio de A 
Xunqueirav  

1958,54 422.227.00 

APC SL Servizo de limpeza no colexio de A 
Xunqueirav  

2658,02 422.227.00 

Limpezas Beatriz 
Gabeiras SL 

Servizo de limpeza no colexio do 
ramo e escola unitaria 

2937,82 422.227.00 

Serv.de 
aparcamentos e 
control de portas SL 

Serv.limpeza  no colexio de 
centieiras  nov 08 

1329,01 422.227.00 

Serv.de 
aparcamentos e 
control de portas SL 

Serv.limpeza  no colexio de 
centieiras  adicional 

209,84 422.227.00 

Serv.de 
aparcamentos e 
control de portas SL 

Serv.limpeza  no colexio de 
centieiras 

1329,01 422.227.00 

Serv.de 
aparcamentos e 
control de portas SL 

Serv.limpeza  no colexio de 
centieiras 

979,27 422.227.00 

APC SL Servizo de limpeza  edificio Concello 
decembro  

979,27 422.227.00 

APC SL Servizo de limpeza  edificio Concello 
novembro 

979,27 422.227.00 
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Cengalesa Asesoramento xurídico urbanístico 3000 121.227.06 

Cengalesa Informe jurídico urbanístico 3000 121.227.06 
Begasucegsa Ser.retiirada deopsito de gas na pia 

municipal 
4512,62 452.632.00 

Muelle 45 Gastos  protocolarios 38,7 111.222.01 
Restaurante Tortoni Gastos  protocolarios 28,5 111.222.01 

Olivar Nieto Juan 
Carlos 

Gastos  protocolarios 64,57 
 

111.222.01 

Muelle 45 Gastos  protocolarios 55,7 111.222.01 
Metropol 11 Gastos  protocolarios 57,9 111.222.01 
Pazo de Rilo SL Gastos  protocolarios 59,2 111.222.01 
Ramón Carlín 
CoutoSL 

Gastos  protocolarios 29,2 111.222.01 

Cocina asiatica XI 
YUE 

Gastos  protocolarios 19,4 111.222.01 

Sigla Iberica SA Gastos  protocolarios 31,05 111.222.01 
La Vaca argentina Gastos  protocolarios 77,9 111.222.01 
total 30630,14  
 
O portavoz 
Manuel Polo Gundín 
Fene 3 de Decembro do 2009” 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, manifesta 
que presenta unha emenda ao ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica adoptado en sesión extraordinaria urxente celebrada en data 1 de decembro de 
2009, xa que o expediente ven tarde, pois trátase de facturas emitidas no exercicio 2008; non 
se entende que se presenten para aprobar en decembro de 2009. Nestes momentos 
deberíase estar debatendo o orzamento do 2010. Que o estudo destas facturas debeu facerse 
fai tempo. 
 
Que  a emenda pretende que unha parte destas facturas volvan á Comisión Informativa para 
seren estudadas e se dean as oportunas explicacións  de quen recoñeceu que os traballos e 
servizos foron realizados e de algúns conceptos que non están suficientemente claros. E  
dese xeito as  restantes facturas  se poidan   pagar. 
 
Que a través da emenda van permitir que se poidan pagar as facturas que están xustificadas; 
que hai unha carencia do control do gasto e incapacidade de axustarse a contratos como por 
exemplo na xestión do servizo da limpeza; que a Comisión foi convocada dun día para outro e 
non houbo tempo para a preparar o asunto. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
unha gran preocupación á vista do informe de Intervención; que  falta tempo para o estudo 
das facturas e explicacións sobre determinadas facturas que se inclúen; que subscribe a 
emenda do grupo municipal do BNG e quere que se explique e se xustifique cada unha das 
facturas; que no tema da factura de Cengalesa hai que tomar medidas, xa que trátase dun 
volume de facturación importante para un informe xurídico baleiro de contido, por que non ten 
absolutamente nada para ter custado tres mil euros. 
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A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedida 
manifesta que non vai facer un cabalo de batalla por isto; que hai algunhas facturas de 
limpeza, algúns gastos de representación ou protocolarios e que hai que intentar darlle para 
adiante, para que se faga o pagamento no menor tempo posible, polo que non se debe poñer 
ningún impedimento. 
 
De seguido, pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido 
manifesta que se está a tratar de gastos comprometidos dos anos 2007-2008, incluso da 
Corporación anterior e os grupos municipais tiveron a documentación a súa disposición para á 
analizar; que este goberno axilizou o pagamento aos provedores e que emendas coma esta o 
que fan é retrasar o pagamentos das facturas; que as facturas están formalizadas polas 
persoas responsables das distintas Áreas; que hai facturas conformadas do ano 2007 que non 
son desta Corporación e que os gastos están conformados e recoñecidos polo que se somete 
á aprobación deste expediente ao Pleno. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que manifesta que a proposta se 
confeccionou sobre tres baterías de facturas, unha primeira batería que sería polo servizo de 
limpeza que inclúe facturas dos servizos de limpeza prestados nas escolas, unha segunda 
batería que inclúe os informes xurídicos, así coma a factura de Begasucegsa pola retirada dun 
tanque da piscina e unha terceira batería composta polos gastos de representación ou gastos 
protocolarios; que non pode aceptar a emenda xa que esta leva unha parte negativa que é o 
retraso no pagamento aos provedores; que se debe reconsiderar esta emenda e que se existe 
algunha dúbida se aclarará, que por parte do grupo de goberno sempre existiu total 
transparencia e claridade. 
 
De seguido, pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido 
manifesta respecto as  facturas de Cengalesa,  que se trata dun bufete xurídico ao que se lle 
pide un terceiro informe para avalar a concesión dunha licenza, un  informe  para a 
modificación do  contrato do  PXOM e un informe de obras  e que para aprobar as licenzas  
basáronse nestes informes.   
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta 
que si tiveran coñecemento non tería presentada esta emenda, que isto non se pode revisar 
en dous minutos, que o seu grupo observou que moitas destas facturas foron emitidas por 
servizos sen xustificar, coma son a limpeza das escolas unitarias, sen especificar qué escolas, 
canto tempo, estando todas asinadas solo polo Sr. Alcalde; que hai facturas do ano 2007 e 
2008 sen pagar e sen saber que criterio político se seguiu para incluír unhas e outras non; que 
estas facturas deben voltar a Comisión de Facenda para o seu estudo e ditame; que non 
parece prudente nin respectuoso para os provedores facer un proceso de selección das 
facturas pendentes; que cada Concellería explique o servizo prestado das facturas pendentes. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
que coincide co discurso do Sr. Polo Gudín, que o leva dicindo fai dous anos, de acordo cos 
informes de Secretaría e Intervención; que o servizo de limpeza se adxudique a través dunha 
oferta pública e non darllo a dedo a unha empresa; que hai unha falta de concreción e 
especificación; que se falou na Comisión de ampliar o horario das traballadoras da limpeza 
que non están a xornada completa e que ademáis están de acordo coa ampliación do seu 
horario; en canto aos gastos protocolarios di que custa moi pouco poñer detrás dos tickets o 
motivo do gasto, que ten que haber unha orde, xa que cando hai que organizar algo, que se 
faga con rigor e con orde; respecto do tema das facturas dos gastos xurídicos di que unha 
cousa e usar e outra abusar dos servizos xurídicos externos, para exemplo, a recordar o tema 
do Polígono de Centieiras. 
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A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedida 
manifesta que pouco máis ten que dicir, respecto da factura do depósito, por exemplo, está 
retirado, outra cousa é que sexa máis barato ou máis caro; que non é para defender nada solo 
dicir que o traballo está feito. 
 
De seguido, pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido 
manifesta que semella que hai ganas de enredar e aclara que este goberno gasta menos en 
gastos de representación que o anterior; que cinismo que el llo teña que explicar ao Sr. Polo 
Gundín que foi ata fai pouco foi o Presidente da Comisión de Facenda; que o grupo de 
goberno asume totalmente o gasto, e que, as facturas que quedan pendentes é porque non 
estan claras; que parece que o que se intenta é bloquear a este goberno, xa que o Concello 
ten  un servizo xurídico que custa  máis de 3000 euros ao mes e non esta á altura; que cree 
que  con  esta emenda se pretende retrasar o pagamento a provedores polo que non se 
admite esta emenda e manteñen o expediente extraxudicial de crédito. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que manifesta que algunhas facturas son 
conformadas pola Alcaldía, xa que o Concelleiro da área non esta actualmente na 
Corporación  para  conformarlas,  polo que esta Alcaldía asume totalmente a responsabilidade 
do gasto. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido manifesta 
que a concreción é boa e neste expediente non se observa isto. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que manifesta que hai facturas pendentes do 
ano 2007 e 2008 e concretamente hai tres conceptos  que estan pendentes porque necesitan  
aclaración, que son unha factura de Rico Cabana por importe de  30000 euros, unha factura 
por importe de  6000 euros dunha poliza de vida dos concelleiros e unha factura de 9000 
euros polo concepto de creación de emprego; que as facturas  da asesoría xurídica 
Cengalesa foron encargadas cando se gobernaba en coalición co grupo municipal do BNG e 
que agora co goberno en minoría non se volveu a solicitar ningún informe a esta empresa, e 
que o grupo de goberno reorganizou algúns servizos coma por exemplo o de lacería. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta 
que a emenda inclúe facturas por importe de 30000 euros que deben voltar á Comisión da 
Facenda para o seu estudo; que eles son conscientes de que moitas das facturas que non se 
inclúen na emenda son servizos prestados e que hai que darlles para adiante; que a cuestión 
de fondo e que o grupo do BNG quere unha explicación xa que o Presidente foi moi escueto o 
na súa explicación na Comisión; que el nunca foi a ningunha Comisión a aprobar facturas sen 
xustificar, sempre intentou actuar dentro dunhas limitacións, que algúns as teñen; que queren 
unha explicación dos 6000 euros dos gastos xurídicos e que os gastos de representación os 
deixan para aclarar na Comisión Informativa de Facenda. 
 
Rematado o debate, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a incorporación da 
emenda de data 3 de decembro de 2009, ao ditame da Comisión Informativa de Facenda e 
Promoción Económica adoptado en sesión extraordinaria celebrada en data 1 de decembro 
de 2009, obténdose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: nove (9) (dos/as Sres/as Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico 
Sanmartín, Vigo López, Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, Fornos Corral). 
 
Votos en contra: cinco (5) (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, 
Rodríguez Carballeira, López Rodríguez, Lourido González, Rey Sampayo). 
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Abstencións: unha (1) (do Sr. Sánchez Martínez). 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente quen  manifesta que para non ocasionar mais 
retraso no pago das facturas que están  incluídas no expediente extraxudicial de crédito e 
sobre as cales  existe  conformidade  no pago,  vaise a votar  a favor para darlle para adiante 
ao expediente.   
 
A continuación, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o ditame da Comisión 
Informativa de Facenda e Promoción Económica adoptado en sesión extraordinaria celebrada 
en data 1 de decembro de 2009 coas modificacións que resultan da emenda aprobada, sendo 
aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica adoptado en sesión extraordinaria celebrada en data 1 de 
decembro de 2009 coas modificacións que resultan da emenda aprobada, quedando a parte 
dispositiva do mesmo do seguinte tenor literal: 
 
1º. Levantamento do reparo nº 10/2009 con efectos suspensivos formulado pola intervención 
municipal, que consta no informe de data 23 de  novembro de 2009, en  aplicación do 
principio de enriquecimento inxusto da Administración. 
 
2º. Aproba-lo recoñecemento extraxudicial das facturas relativas ó expediente de 
recoñecemento extraxudicial nº 1/09  por un importe total de 213.199,19 €. 
 

Proveedor Concepto Importe Partida 

Begasucegsa 
traballos de impermeabilizacion da 
cuberta do cimeterio municipal 3424,99 443.212.00 

Javier Paz Carballeira 
(Enfios) 

Suministro polos para actividade de V 
Regata 640,9 452.226.09 

Sociedad 
Coop.Transportes Vieiro Serv.transporte viaxe á Capela 139,1 452.227.09 
Asociación de Magos 
profesionais de Galicia 

Xestion e publicidade 3º circuito de 
maxia 08 300 451.226.02 

Zenit Televisión, S.A. 
elaboracion documental Astano A Forxa 
dun soño 3000 451.227.09 

Pablo Sanchez Perez Actuación contacontos na Biblioteca M. 350 451.227.09 

Eciman 
Control, limpeza e 
desinfec.preven.legionelosis 573,03 452.227.00 

Librería e Ingenieria y Arte Suministro libros para oficina Enxeñeiro 134 432.220.01 
Agricola Carballeira, S.L. Reparacion maquina cortacesped 158,92 432.213.00 
Agricola Carballeira, S.L. Material para desbrozadora xardiñeria 845,22 432.213.00 
Carlos Arda e Bernardo 
Anatol , S.C. 

Direccion obras mantemento e mellora 
parques infantis 1583,4 432.227.06 

Librería Albada Suministro revistas para a biblioteca m. 213,8 451.220.01 

Sedega, S.L. 
Serv.conserv.e mantemento instal. 
Deport 1591,23 452.227.00 

Sedega, S.L. Impartir curso de veran 2008 1166,58 452.227.09 
Souto Calvete Jose Pablo, 
S.L.N.E. Instalación alumeado prov. En perlio 4206,16 432.623.01 
Jardin Fene Suministro cable para a motoserra 13,27 432.213.00 
Jardin Fene Suministro material para desbrozadoras 69,99 432.213.00 

Agricola Carballeira, S.L. 
Suministro dunha cortacesped modelo 
M53S 890 432.623.01 
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Susana Martinez Galdos 
Serv.asesoramento xuridico mes 
novembro 187,92 313.227.06 

Securitas Direct España Alarma da Galaescola 50,69 313.213.00 
Securitas Direct España Alarma da Galaescola 411,06 313.213.00 
Axa aurora Vida S.A. Poliza vida funcionarios 2007 18107,24 314.162.05 
Axa aurora Vida S.A. Poliza vida funcionarios 2007 4858,04 314.162.05 
Axa aurora Vida S.A. Polia vida laboral  2007 13249,2 314.163.05 
Axa aurora Vida S.A. Poliza vida laboral 2007 14574,12 314.163.05 
Jardincelas Axardinamento rotondas en Fene 14083 432.601.00 
Ambitega, S.L. Tratamento desratizacion alcantarillado 208,71 413.227.00 
CEE Chamorro-Aspromor, 
S.L. Serv.trasnporte adaptado mes outubro 3500 313.227.09 
CEE Chamorro-Aspromor, 
S.L. 

Serv.transporte adaptado mes 
novembro 3500 313.227.09 

CEE Chamorro-Aspromor, 
S.L. 

Serv.transporte adaptado mes 
decembro 3500 313.227.09 

O Recuncho dos Manolos Gastos protocolarios 591,6 111.226.01 
Fernando Carreira 
Transportes, S.L. Portes por envio paquete 18,87 121.222.01 
Industria de la Salud 
Ferrol, S.L. Servizo desratizado pia municipal 245,92 452.227.00 
QDQ Guia museo do humor 2009 306,24 451.226.02 
Rico-Cabanas, S.L. Servizo de cortar e retirar arbol 69,6 511.227.00 
Rico-Cabanas, S.L. Retirada de ramalla en  perlio 1740 511.227.00 
Comercial Diresa, S.L. Aluguer botellas soldadura nov. E dec. 58 322.213.00 
Aquarium Punta Moreiras, 
S.L. Visita acuario o dia e e 11 de xullo 09 1295,5 452.227.09 
Ambitega, S.L. Tratamento desratizacion mes maio 08 200,29 413.227.00 
Ambitega, S.L. Tratamento deratizacion mes xuño 08 200,29 413.227.00 
Ambitega, S.L. Tratamento desratizacion mes xullo 08 200,29 413.227.00 

Ambitega, S.L. 
Tratamento desratizacion mes agosto 
08 200,29 413.227.00 

Ambitega, S.L. 
Tratamento desratizacion mes setembro 
08 200,29 413.227.00 

Ambitega, S.L. 
Tratamento desratizacion mes outubro 
08 208,71 413.227.00 

Voz de Galicia Radio 
S.L.U. 

Emision cuñas publicitarias campaña 
Nadal 200,1 751.226.02 

Montopalco.com   Montaxe para xuntanza de palilleiras 3000 751.226.09 

Aluminios Fene 
Suministro bisagra lacada para area 
formaci 20,88 322.213.00 

Aquagest Consumo auga colexio centieiras 518 441.221.01 

Wolters Kluwer 
Suscripción revista escuela lexislacion 
educativa 275,06 451.220.01 

Aquagest Consumo auga local en S.Valentin 51,52 441.221.01 
Radio Popular S.A. Cope anuncio cadena cope festas nadal 814,9 451.226.02 
Sugema, S.L. Servicio vaciado wc no paseo S.Valentin 232 452.227.00 

Servigal, S.L. 
Servizo de laceria no me de decembro 
08 510,4 413.227.00 

Arprosa, S.A. Equipo vestuario personal obras 19,08 511.221.04 
Rico-Cabanas, S.L. Hora de pala mixta obra en perlio 951,2 511.227.09 

Rico-Cabanas, S.L. 
Retirada contenedor  estacion 
barallobree 241,82 511.227.09 
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Rico-Cabanas, S.L. Horas camion grua retirando ramalla 1972 511.227.09 
Initial Textiles e Hixiene, 
S.L. 

Suministro material limpeza para 
colexios 551,41 422.221.08 

Susana Martinez Galdos 
Serv.asesoramento xuridico mes 
decembro 187,92 313.227.06 

Biblos Clube de lectores, 
S.L. Suministro libros Santa Matriusca 1310,4 111.220.01 
Meson Muiño do Vento Gastos protocolarios 254,05 111.226.01 
A Voz de Galicia,S.A. Serv.anuncio publicado 429,2 111.226.02 
Talleres Alca, S.L. Serv.grua retirada vehiculo 94,48 222.227.09 
German Accion Lopez Honorarios xudiciais proced. 34/08 696 121.226.03 
A Voz de Galicia,S.A. Suscripcion periodico 08/09 319 111.220.01 
Editorial La Capital, S.L. Anuncio publicado no Diario de Ferrol 174 111.226.02 
Union Fenosa Distribución Enerxia electrica alumeado Nadal 1261,85 451.221.00 
Compañía Telefonica, S.A. Serv.telefonos fixos mes de decembro 3651,53 121.222.00 
Unón Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica transf. Na Armada 669,62 432.221.00 
Union Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica transf. En S.Marcos 522,77 432.221.00 
Unión Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica transf S. Marcos 607,14 432.221.00 
Unión Fenosa Comercial, 
S.A. enerxia electrica trans.armada 717,39 432.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica escolas mes decembro 5992,89 422.221.00 
Union Fenosa Distribución Enerxia electrica C.Saude Perlio 765,21 412.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica oficina Garda Local 349,21 222.221.00 

Unión Fenosa Distribución 
Enerxia electrica C.Concello e 
dependencias 3339,11 121.221.00 

Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica depuradoras 2741,35 441.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica C.Cultura 2232,94 451.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pavillon da xunqueira 872,43 452.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pia Municipal 218,62 452.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pia Municipal 902,01 452.221.00 
Unión Fenosa Distribución Enerxia electrica pavillon do Ramo 160,72 452.221.00 

Unión Fenosa Distribución 
Enerxia electrica A.Publico, semaforos 
etc. 28373,43 432.221.00 

Electrica de M. Leira, S.L. Enerxia electrica Alumeado Rio Castro 58,42 432.221.00 

Vodafone España,  S.A.U. 
Servizo de telefonos moviles mes de 
decembro 2561,67 121.222.00 

Urbaser 
Servizo de recollida de mobles mes de 
decembro 601,39 442.227.00 

Urbaser 
Servizo de recollida de apeiros mes 
decembro 1815,42 442.227.00 

Isolux Corsan 
Serv.recollida lixo os sabados mes 
novembro 2411,83 442.227.00 

Sogama, S.A. Tratamento de voluminosos decembro 731,12 442.227.00 
Sogama, S.A. Tratamento R.U mes de decembro 21708,18 442.227.00 

Utramic, S.L. 
Recollida e xestión dos contenedores da 
recollida selectiva 1451,79 442.227.00 

Isolux Corsan 
Servizo de recollida lixo os sabados 
outubro 2143,85 442.227.00 
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Vodafone España,  S.A.U. 
aluguer router e ads mantemento dec-
xan 169,94 121.222.00 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Centro de Saude de 
perlio 403,67 412.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Centro de Saude de 
perlio 335,44 412.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Centro de Saude de 
perlio 1587,43 412.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas C.Concello mes 
decembro 2470,15 121.221.02 

Gas Natural Soluciones 
Consumo gas Pia Municikpal mes 
decembro 5696,6 452.221.02 

Inversiones Hoteleras la 
Botega, S.L. Gastos protocolarios 48,65 111.226.01 
Meson Muiño do Vento Gastos protocolarios 63,3 111.226.01 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia elect. A.P. Riveira decembro 31,27 432.221.00 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia elect. A.P. Barreiro decembro 19,65 432.221.00 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia eloect.A.P. Belelle decembro 29 432.221.00 
Electra de Cabalar,S.L. Enerxia elect. A.P. Brea decembro 78,45 432.221.00 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 0501 DZL 69,17 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 0675 DGC 30,01 222.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo lixo 1460 DRX 338,27 442.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 3896 CBV 44,26 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 4631 DNB 66,09 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo 8736 BRL 105,15 222.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo lixo C-8886-CJ 188,07 442.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible para vehiculo motobomba 158,6 223.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible para veh. C112956-VE 132,64 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo C-2484-AJ 34,68 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo C-8596-CJ 138,37 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustible vehiculo C-8886-CJ 175,11 511.221.03 
Area de Servizo Vilar do 
Colo, S.L. Combustile para a Hidrolavadora 33,45 442.221.03 
TOTAL   213199,19   
 
3º. A conseguinte aprobación, e pago, da relación de facturas con cargo ás partidas 
orzamentarias de aplicación dacordo co detalle á presente proposta.  
 
3º.- PREVIA RATIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA, APROBACIÓN 
PROVISIONAL DA IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POLO APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS ADOSADOS AOS 
EDIFICIOS E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA ASÍ COMA DA 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO 
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ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS ADOSADOS AOS 
EDIFICIOS E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA. 
 
Seguidamente, dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica adoptado en sesión extraordinaria urxente celebrada en data 1 de decembro de 
2009 que, transcrito di: 
 
“3. ORDENANZA FISCAL NÚM. 30 , REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS ADOSADOS AOS 
EDIFICIOS E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA. 
 
 A continuación dáse conta da proposta da Alcaldía de data 23 de novembro de 2009 que, 
transcrita di: 

“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 
ASUNTO.-  EXPEDIENTE PARA A IMPOSICION E ORDENACION DA TAXA POR  
APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS 
ADOSADOS AOS EDIFICIOS E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA   E 
APROBACION DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA. 
 
En relación co expediente de imposición e ordenación da taxa polo aproveitamento especial 
da vía pública  con caixeiros automáticos adosados aos edificios e con acceso directo dende a 
vía pública, e visto o informe emitido pola Intervención municipal con data de 20 de novembro 
de 2009,  pola Alcaldía  de conformidade co establecido no artigo 16.2 do Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais,  proponse ó Pleno, previo dictame da Comisión 
Informativa de  Facenda, a  seguinte proposta de acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a imposición e ordenación da taxa  polo aproveitamento 
especial da vía pública  con caixeiros automáticos adosados aos edificios e con acceso 
directo dende a vía pública,  así como a ordenanza fiscal  nº 30 reguladora da taxa polo 
aproveitamento especial da vía pública  con caixeiros automáticos adosados aos edificios e 
con acceso directo dende a vía pública que se transcribe como anexo. 
 
Segundo.- De acordo co previsto no art. 17 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais,  os acordos adoptados  exporanse ó público  por un periodo de trinta días  
mediante anuncio inserto no boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos do concello  e 
nun diarios dos de maior difusión dos da provincia por ser un municipio de mais de 10.000 
habitantes, para que os interesados  poidan examinar o expediente e  presentar as 
reclamacións que estimen  pertinentes. De non presentarse reclamación algunha contra os 
acordos adoptados, entenderanse definitivamente adoptados os acordos ata entón 
provisionais. 
 
 
En Fene, a 23 de novembro de 2009. 
O ALCALDE 
Asdo.- Iván Puentes Rivera 
 
 
ANEXO 
 
ORDENANZA FISCAL NÚM 30, REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTOS 
ESPECIAIS DA VÍA PÚBLICA CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS ADOSADOS AOS 
EDIFICIOS E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA  
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ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO.  
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da  Constitución e polo artigo 106 
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases  do réxime local, e de conformidade co 
disposto nos artigos 15 a 19 do Real  decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba a texto refundido  da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, 
do 22 de xullo,  da Administración local de Galicia, este Concello establece a Taxa por  
aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos, que se rexerá pola 
presente Ordenanza fiscal, as  normas da cal atenden ó previsto nos artigos 57 e 20.3 do 
citado RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei  reguladora 
das facendas locais.  
 
ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE  
 
1.- Son obxecto desta ordenanza os aproveitamentos da vía pública e terreos  de dominio 
público con caixeiros automáticos de que se  serven as entidades financeiras para prestar os 
seus servizos,  adosados aos edificios,  por implicar un aproveitamento especial da vía pública 
ou unha especial  intensidade de uso da mesma, en caso de goce de espazos sen pechar, 
abertos ao uso público.  
 
2.- A Ordenanza non será de aplicación aos supostos de caixeiros  sitos en espazos interiores 
das entidades financieiras, delimitados por elementos permanentes de peche.  
 
ARTIGO 3º. OBRIGADOS Ó PAGAMENTO.  
 
1.- Son obrigados tributarios, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e 
as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria que que realicen un 
aproveitamento especial do dominio público local derivado da utilidade asociada á instalación 
de caixeiros  
 
2.- Cando se solicite unha licenza para a utilización ou o aproveitamento, entenderase que ten 
a condición de suxeito pasivo o solicitante ou a persoa ou entidade que represente. No caso 
de que non se solicite licenza, entenderase que ten a condición de suxeito pasivo a empresa 
ou entidade financieira titular do caixeiro.  
 
3. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire 
o artigo 42 da Lei xeral tributaria. 
 
4. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, 
interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.  
 
ARTIGO 4º.TARIFAS.  
 
1.- A contía das taxas reguladas nesta ordenanza será: Por unidade de caixeiro automático ou 
máquina expendedora ao ano: 253,70 € . 
 
2.- Non se recoñece exención, bonificación nin beneficio tributario algún, agás os que sexan 
consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou veñan previstos nas 
normas con rango de Lei. 
 
ARTIGO 5º. OBRIGACIÓN DE PAGAMENTO.  
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1.- A obrigación de pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza nace no  momento de 
obter a preceptiva licenza ou ó comezar o aproveitamento especial, coa instalación do 
correspondente caixeiro/máquina.  
 
2.- Establécese a obriga, a efectos de practicar a correspondente liquidación, de declarar 
perante o Concello de Fene a instalación e a desinstalación do  caixeiro. 
 
ARTIGO 6º. NORMAS DE XESTIÓN.  
 
1. Para gozar dos aproveitamentos especiais e utilizacións privativas da  vía pública, as 
persoas interesadas deberán solicitar a oportuna licenza.  
En todo caso estes aproveitamentos axustaranse segundo o disposto no  Regulamento de 
bens das entidades locais aprobado polo Real decreto 1372/86.  
 
2. O aproveitamento entenderase prorrogado mentres non se presente  baixa debidamente 
xustificada polo interesado. A tal fin, os suxeitos pasivos  deberán presentar a oportuna 
declaración no prazo dun mes seguinte a aquel no  que se retire a instalación.  
 
ARTIGO 7º. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO  
 
1. O período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese do 
aproveitamento especial, en cuxo caso, o período impositivo se axustará a esta circunstancia 
co conseguinte prorrateo da cota, calculándose as tarifas proporcionalmente ó número de 
trimestres naturais que resten para  finalizar o ano, incluído o do comezo do aproveitamento 
especial.  
Así mesmo, e no caso de baixa por cesamento do aproveitamento, as  tarifas serán 
prorrateables por trimestres naturais, excluído aquel no que se  produza o dito cesamento. A 
tal fin os suxeitos pasivos poderán solicitar a  devolución da parte da cota correspondente ós 
trimestres naturais nos que non se  houbera producido o aproveitamento citado.  
 
2. O Concello procederá a xirar anualmente a liquidación tributaria que  corresponda. O 
pagamento da Taxa se realizará por ingreso directo na  Depositaría Municipal, ou nas 
entidades bancarias que establecese o Concello.  
 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  
 
Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza será de aplicación  directa a 
regulación contida nos artigos 20 a 27 do Real decreto lexislativo  2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba a texto refundido da Lei reguladora  
das facendas locais, e demais normas concordantes de réxime local, e  subsidiariamente os 
artigos 24 a 27 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e  prezos públicos, e preceptos 
concordantes da Lei xeral tributaria e da Lei xeral presupostaria.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
A presente ordenanza aprobada por acordo do Concello Pleno do ……..de 2009, entrará en 
vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial  da Provincia e permanecerá en vigor ata a 
súa modificación ou derrogación expresa. “ 
  
Dáse conta do Informe de Intervención de data  20 de novembro de 2009 no que, entre outras 
cousas, se sinala: 
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“….CONCLUSIÓN 
 Fiscalízase de conformidade o  proxecto de Ordenanza”: 
 
Aberto o turno de intervencións (…./….) 
 
 Rematadas as intervencións  e sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria, a 
Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica acorda por unanimidade dos/as 
Sres/as Concelleiros/as asistentes á sesión ditaminar favorablemente a proposta da Alcaldía 
de data 23 de novembro de 2009, que devén en ditame nos termos anteriormente transcritos.” 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido 
manifesta que trátase dunha Ordenanza fiscal coa que se pretende regulamentar o uso dos 
caixeiros automáticos dos que se serven os bancos e caixas naqueles casos que dan á vía 
pública, polo aproveitamento ou uso da vía pública, e que por tanto non van a afectar 
directamente aos veciños e veciñas de Fene. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido di que eles 
están de acordo coa regulamentación desta ordenanza fiscal. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido 
expón xa que as entidades financeiras están a implantar distintas comisións polo uso das 
tarxetas de crédito, esta ben que o Concello aprobe esta ordenanza para cobrarlle aos bancos 
e caixas unha taxa para eses cartos volvan de novo aos cidadáns. 
 
Rematado o debate, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o ditame da Comisión 
Informativa de Facenda e Promoción Económica de data 1 de decembro de 2009, sendo 
aprobado por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 1 de decembro de 2009, que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 
 
4º.- DACCIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA. 
 
A continuación dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 
846/2009, do 2 de novembro de 2009 e a número 959/2009, do 1 de decembro de 2009. 
 
5º.- MOCIÓNS URXENTES. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai catro  mocións, unha do 
grupo municipal do PSdeG-PSOE a cal a van retirar para así darlle trámite ordinario,  dous do   
BNG  relativa ás subvención municipais ao movemento asociativo e sobre a construción dun 
Cento de Día en Fene,  e  unha do grupo municipal do PP respecto a non desmantelación do 
equipo de expertos en prevención en contaminación mariña que opera desde Galicia. 
 
5º.1.- MOCIÓN RECLAMANDO A RECTIFICACIÓN DO GOBERNO CENTRAL NA SÚA 
INTENCIÓN DE DESMANTELAR O EQUIPO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN EN 
CONTAMINACIÓN MARIÑA QUE OPERABAN DESDE GALICIA. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, procede  a 
dar lectura á moción, que transcrita di: 
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“MOCIÓN RECLAMANDO A RECTIFICACIÓN DO GOBERNO CENTRAL NA SÚA 
INTENCIÓN DE DESMANTELAR O EQUIPO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN EN 
CONTAMINACIÓN MARIÑA QUE OPERABAN DESDE GALICIA 
 
 O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, ao abeiro do disposto nos artigos 
91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÓN, que se fundamenta na 
seguinte 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 O Executivo central acordou o traslado do equipo técnico que formaba parte do antigo 
Centro de Prevención da Contaminación (CEPRECO) ata Madrid ou a outros destinos 
administrativos fóra da nosa comunidade, abortando polo tanto o deseño do plan de 
continxencia para facer fronte a un vertido como o de Prestige. 
 
 A tarefa de elaboración e deseño deste plan de acción contra vertidos mariños deu 
inicio a principios do 2005 a instancias do Ministerio de Presidencia –con funcións de 
coordinación e intermediación ministerial- e aínda sigue en fase de elaboración. 
 
 O desmantelamento por parte do Goberno de Zapatero do equipo de expertos sobre 
contaminación mariña asentado na torre de control marítimo da Coruña, demostra que o único 
interese dos socialistas en relación co desastre do Prestige foi puramente político. 
 
 Este feito pon de relevo asemade, que aquel desastre foi utilizado politicamente por 
PSOE  e BNG para facer dano aos gobernos do PP pero que, unha vez conseguido o seu 
obxectivo de gobernar, o Executivo de Zapatero esquece a catástrofe e, lonxe de facer 
avances para evitar que se repita, suprime unha estrutura que se evidenciou como moi 
necesaria a raíz do accidente do petroleiro. 
 
 Maila que por entonces desde o PSOE e o BNG criticaron con forza a xestión da 
administración central e galega e insistiron na necesidade de artellar medidas para evitar 
desastres como o do Prestige, en canto acadaron o poder, aparcaron todas as medidas 
impulsadas polo Partido Popular en Galicia e en Madrid, tanto para prever e evitar accidentes 
dese tipo como para paliar os danos sociais e económicos causados polos vertidos do 
Prestige e recollidas no Plan Galicia. 
 
 O desmantelamento deste equipo de expertos demostra que para o actual executivo, o 
tema non lles interesa en absoluto unha vez que xa non lles produce réditos políticos. 
 
 Parece máis que evidente que os socialistas xogaron coa boa vontade de tanta xente 
que colaborou nas tarefas de recuperación da costa tras o Prestige e que reclamou medidas e 
estratexias para impedir que algo así se repita. Milleiros de persoas foron utilizados sen pudor 
e cuxa mobilización, tal como agora se confirma, non foi tida en conta para o obxectivo de 
mellorar as cousas, senón que foi utilizada como escusa para os obxectivos políticos de 
PSOE e BNG. 
 
 Cabe subliñar finalmente que o traslado deste equipo de expertos implica o 
desmantelamento en Galicia dun órgano que tiña a súa mirada posta no corredor marítimo de 
Fisterra, polo que pasan uns 40.000 buques ao ano, dos que 12.000 transportan mercadorías 
perigosas. Esta realidade debera implicar a reconsideración por parte do Goberno de España 
da súa decisión coa que, unha vez máis Galicia perde un servizo de máxima importancia e 
carácter estratéxico. 
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 É polo que o Grupo Municipal Popular eleva ao Pleno do Concello a adopción da 
seguinte 
 

PROPOSTA 
 
 PRIMEIRA.- Instar ao Goberno Central a que rectifique na súa decisión de 
desmantelar e trasladar fóra de Galicia ao equipo técnico adscrito ao antigo Centro de 
Prevención da Contaminación (CEPRECO), de tal xeito que manteña este servizo na nosa 
comunidade, para a coordinación interministerial e o deseño do plan de continxencias ante 
episodios de contaminación mariña similares ao Prestige. 
 
Fene 20 de novembro de 2009. 
 
O portavoz do Partido Popular 
Asdo.: GUMERSINDO GALEGO FEAL” 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que manifesta que están de acordo coa 
urxencia da moción. 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, sendo por 
unanimidade  dos/as Sres./Sras. Concelleiros/as presentes á sesión. 
 
A vista  do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
Aberto o debate o Sr. Alcalde-Presidente concede o uso da palabra ao Sr. Galego Feal quen 
motiva a urxencia da moción porque non se debe desmantelar o equipo de expertos en  
prevención en contaminación mariña que se formou coma consecuencia do accidente do 
Prestige.  
 
Deseguido pide a palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta que se debe 
instar  ao Goberno Central para que non só manteña este centro de Base Estratéxica de 
Salvamento e Loita contra a Contaminación Mariña senón tamén que as competencias en 
salvamento marítimo, revirtan en Galicia.  
 
A continuación o Sr. Alcalde-Presidente concede a palabra ao Sr. Sánchez Martínez quen, 
unha vez concedido expón que coincide có grupo municipal do PP xa que se o centro esta 
aquí non ten por que desaparecer. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que manifesta que o centro de prevención 
creouse despois do suceso do Prestige. O goberno cre que non ten tanto sentido que este na 
Coruña esta base, a vista do que está en proxecto a construción dunha Base Estratexida de 
Salvamento e loita contra a contaminación mariña no Polígono Industrial de Vilar do Colo; que 
están a favor da moción do grupo municipal do PP pero respecto da emenda do grupo 
municipal do BNG  vanse  a abster. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal  quen, unha vez concedido, manifesta 
que a xestión das competencias en materia de salvamento marítimo teñen que estar  
coordinadas dende un  órgano estatal, que lle pide ao representante do grupo municipal do 
BNG que retire a emenda e que se aprobe a moción tal e coma esta formulada. 
 
Deseguido pide a palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido manifesta que o seu 
grupo político vai manter a emenda. 
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Seguidamente, pola Presidencia sométese a votación a moción do grupo municipal do PP coa 
emenda engadida do grupo municipal do BNG, co seguinte resultado:   
 
 Votos a favor: Trece (13), (dos/as sres/as Puentes Rivera, Silvar Canosa, Garcia Balado, Rey 
Sampayo, Lourido González, García Carballeira, López Rodríguez, Polo Gundin,Couto 
Seijido, Roca Requeijo, Pico Sanmartin, Vigo López e Sánchez Martínez. 
 
Votos en contra:  Ningún. 
   
Abstencións: Catro (4), (dos/as sres/as Galego Feal,  Bértoa Puente, Franco Casal e Fornos 
Corral. ) 
 
 Á vista do resultado da votación declárase aprobado o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRA.- Instar ao Goberno Central a que rectifique na súa decisión de desmantelar e 
trasladar fóra de Galicia ao equipo técnico adscrito ao antigo Centro de Prevención da 
Contaminación (CEPRECO), de tal xeito que manteña este servizo na nosa comunidade, para 
a coordinación interministerial e o deseño do plan de continxencias ante episodios de 
contaminación mariña similares ao Prestige. 
 
SEGUNDA.- Instar  ao Goberno Central para que as competencias en salvamento marítimo, 
revirtan en Galicia.  
 
5º.2.- MOCIÓN RELATIVA ÁS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS AO MOVEMENTO 
ASOCIATIVO. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Vigo López quen, unha vez concedido, procede  a 
dar lectura á moción, que transcrita di: 
 
“Edgar Vigo López, concelleiro do BNG no Concello de Fene, ao abeiro da lexislación vixente 
presenta a seguinte Moción. 
 
RELATIVA ÁS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS AO MOVEMENTO ASOCIATIVO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O movemento asociativo supón un dos peares do artellamento da nosa sociedade. No noso 
concello significáronse sempre pola ampla capacidade de organización e convocatoria de 
distinto tipo de actividades e eventos. O seu perfil é moi próximo aos dos veciños e veciñas 
aos que representa, promovendo actividades culturais, deportivas e sociais. A defensa e 
promoción da nosa cultura, a transmisión de valores como o do traballo comunitario, a 
solidariedade, ou a aposta polo ben común son sinais de identidade do asociacionismo fenés. 
 
O Concello de Fene dende a primeira corporación do ano 1979 foi colaborando dun xeito 
activo coas sociedades do concello, tanto na súa actividade ordinaria como naquelas de 
caracter puntual. Sen ir máis lonse hai uns días entregáronse os premios do XXI Certame 
nacional de poesía Pérez Parallé, organizado polo Círculo Mercantil e Industrial Unidade de 
Fene, no que ten moito a ver a colaboración institucional. Por  non falar da colaboración 
estreita na promoción do pdeporte e as súas instalacións, na que sen o relevante papel do 
movemento asociativo Fene carecería de moitas actividades e instalacións de uso xeral. Outra 
característica é a de promoción do concello fora dos nosos límites territoriais, sendo coñecido 
Fene pola chave, o fútbol, as corais, a música, o teatro, o autmobilismo, o xudo e un longo etc. 
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Por ultimo no BNG concevimos a sociedade auto organizada darredor daquilo que lle 
preocupa e interesa, xusto na dirección oposta do modelo de sociedade que se está a impor, 
individualista e egocéntrica. Exemplos salientables son as asociacións sectorias como as 
ANPAS, as asociacións do eido económico, ou as de carácter social. 
 
No GM do BNG entendemos que o goberno municipal está a abandonar o apoio ao 
asociacionismo, propio dos últimos 30 anos, xa que non ten realizada a convocatoria de 
subvencións cara o presente ano nin ten resoltos os pagamentos das subvencións 
nominativas do presente exercicio. 
 
Por todo o exposto propoñemos ao 
 
Pleno a adopción dos seguintes acordos: 
 
1. Instar á concellaría de Cultura e Deportes a elborar con urxencia as bases para a 
convocatoria de subvencións do ano 2009. 
 
2. Instar á alcaldía a tomar as medidas oportunas para pagar as subvencións nominativas que 
figuran nas bases de execución dos actuais orzamentos prorrogados. 
 
Edgar Vigo López 
Fene, a 25 de novembro de 2009.” 
 
De seguido, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia do asunto, sendo por 
unanimidade  dos/as Sres./Sras. Concelleiros/as presentes á sesión. 
 
A vista  do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción.  
 
Aberto o debate o Sr. Alcalde-Presidente concede o uso da palabra ao Sr.  Galego Feal quen 
unha vez concedida manifesta que  están a favor da moción,  pero que  hai que puntualizar, 
xa ue o concelleiro que expón esta moción foi Presidente da Comisión de Cultura.  Fai 
mención a unha nota  de prensa do PP sobre o pago das subvencións. E pide que o grupo de 
goberno solucione o problema o antes posible, que van a  ter o apoio do  Partido Popular. 
Está aún sen  presentar o orzamento do 2010. 
 
(Nestos momentos, sendo as dezanove horas e dezaseis minutos se retira da sesión  o 
concelleiro Sr. Rodríguez Carballeira.) 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido  
manifesta que votará a favor da moción. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que manifesta que non se lle pode acusar ao 
grupo de goberno  de desatender  as subvencións ao movemento asociativo  nos dous anos e 
medio que leva gobernando. Que está en estudo as bases para as subvencións para este ano 
polo que non comparte a exposición de motivos,  motivo polo que o grupo de goberno vaise a 
abster. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Vigo López quen, unha vez concedido contéstalle  
ao Sr. Galego Feal,  que se por el fose as bases xa estarían listas.    
 
Seguidamente, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción do grupo municipal 
do BNG, co seguinte resultado:  
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Votos a favor: Dez (10), (dos/as Sres./as Polo Gundín, Couto Seijido, Roca Requeijo, Pico 
Sanmartín, Vigo López, Galego Feal, Bértoa Puente, Franco Casal, Fornos Corral e Sanchez 
Martínez). 
 
Votos en contra: Ningún. 
 
Abstencións: Seis (6), (dos/as Sres./as Puentes Rivera, Silvar Canosa, García Balado, Rey 
Sampayo, Lourido González e López Rodríguez). 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobada a moción do grupo municipal do BNG 
anteriormente transcrita. 
 
5º.3.- MOCIÓN RELATIVA  Á CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE DÍA EN FENE 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido quen, unha vez concedido, procede  
a dar lectura á moción, que transcrita di: 
 
“Manuel Polo Gundín, portavoz do GM do BNG no Concello de Fene, ao abeiro da lexislación 
vixente presenta a seguinte Moción: 
 
SOBRE A CONSTRUCIÓN DO CENTRO DE DÍA EN FENE 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No seu discurso de investidura, o actual presidente da Xunta de Galiza comprometeuse a 
construír un centro de día en todos os concellos con poboación superior aos 1.500 habitantes, 
é dicir, nun total de 261 concellos galegos. O BNG non vai deixar de amosar a súa 
satisfacción polo que significaría esta medida para os concellos de Galiza, tendo en conta 
ademais que en 16 anos de goberno do Partido Popular, entre 1989 e 2005, non se construíu 
nin existía un só centro de día público no país fronte aos 57 promovidos polo BNG desde a 
Vicepresidencia da Xunta de Galiza entre 2005 e 2009. 
 
Tendo en conta os 57 centros xa existentes, o compromiso do presidente da Xunta permitiría 
a posta en marcha de 204 novos centros de día públicos para persoas maiores. Inxente 
traballo que merece o apoio e ofrecemento do BNG para colaborar en conseguir este 
obxectivo. 
 
Posto que a anterior concelleira delegada de benestar social do noso concello xa tiña 
avanzadas as conversas co Consorcio Galego para a implantación dun centro de día para 
maiores debido a que non existe un centro destas características no noso concello e tendo en 
conta que Fene necesita este servizo e cumprimos a condición de ter máis de 1.500 
habitantes, o noso concello será beneficiario durante esta lexislatura da construción dun 
centro de día. É preciso, polo tanto, que esta actuación se planifique e realice no menor tempo 
posíbel, e que coñezamos os detalles da súa execución (licitación, prazo de execución, 
orzamento, ...) así como a futura prestación do servizo (número de prazas, cadro de persoal, 
...) 
 
Por isto solicitamos do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes 
 

ACORDOS 
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1.-Que o concello entregue á Xunta de Galiza os terreos necesarios para a implantación do 
Centro de Día para maiores. 
 
2.-O Pleno do Concello insta á Xunta de Galiza a: 
 
a) Que proceda a licitar a construción do centro de día prometido para este concello polo 
actual presidente da Xunta de Galiza no seu discurso de investidura. 
 
b) Que informe a este concello sobre orzamento, prazo de execución da obra e posta en 
funcionamento do centro de día. 
 
c) Que informe a este concello dos servizos que prestará o cento de día, do número de prazas 
e do cadro de persoal. 
 
Manuel Polo Gundín 
Fene 22 de novembro 2009” 
 
A continuación pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia da moción, sendo 
por unanimidade dos/as Sres./Sras. Concelleiros/as presentes á sesión. 
  
 Á vista do resultado da votación declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
Aberto o debate, pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen unha vez concedido, manifesta 
que vai votar a favor da moción pero cunha emenda; xa que o Partido Popular quere un  
Centro de Día para Fene,  pero que os terreos están sen entregar á Xunta,  polo que a moción 
debería limitarse a que o grupo de goberno poña os terreos a disposición da Xunta, e dicir 
votarían a favor do punto primeiro da moción e unha vez listo terían o voto do Partido Popular 
para o segundo punto da moción. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido quen, unha vez concedido,  
manifesta que acepta a emenda do Partido Popular de retirar o punto segundo da moción.  
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen unha vez concedido, 
manifesta que esta de acordo coa moción e a supresión do punto segundo. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que manifesta que van votar a favor da 
moción e máis da emenda. 
 
Seguidamente, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a moción do grupo municipal 
do BNG coa emenda do grupo municipal do PP de suprimir o segundo punto da parte 
dispositiva, sendo aprobada por unanimidade dos/as Sres./Sras. Concelleiros/as presentes á 
sesión. 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobada por unanimidade dos presentes a moción 
coa emenda do Partido Popular, quedando a parte dispositiva da mesma do seguinte tenor 
literal: 
 
1.-Que o concello entregue á Xunta de Galiza os terreos necesarios para a implantación do 
Centro de Día para maiores. 
 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
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A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, manifesta 
que en relación coas obras que se están a facer no campo de fútbol Os Pinares quere saber 
se estas van provocar a suspensión das actividades deportivas. Tamén pregunta polo servizo 
de abastecemento de auga e alcantarillado. 
  
Prosegue o Sr. Polo Gundín e di que xa que se aprobou unha acta do mes de agosto rogaría 
que se vaian contestando por escrito tódolos escritos e solicitudes que teñen feito. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido quen unha vez concedido roga ao 
Sr. Alcalde que resolva o problema do prazo da licitación do ascensor de San Valentín, xa que 
supón que se pode perder a subvención de vinte e tres mil euros pola falta de 
responsabilidade do goberno local; tamén roga que se axilice a contratación da traballadora 
social que está suxeita a unha subvención.  
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente que contesta ao respecto do ascensor, que 
esta solicitada unha prórroga á Deputación. 
 
De seguido pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido quen unha vez concedido manifesta 
que cando ela preguntou polo expediente non había ningunha prórroga solicitada e que a 
subvención estaba perdida. 
 
A continuación pide o uso da palabra a Sra. Silvar Canosa quen unha vez concedido resposta 
sobre o campo de fútbol que as obras non van suspender ningunha actividade xa que os 
vestiarios vellos seguen a estar operativos.  
 
(Neste momento ausentase da sesión o Sr. concelleiro Edgar Antonio Vigo López, sendo as 
dezanove horas e cincuenta minutos). 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen unha vez concedido 
resposta en relación co abastecemento de auga e alcantarillado no Campo de Fútbol de “Os 
Pinares”. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen unha vez concedido fai os 
seguintes rogos e preguntas: 
 
- Pregunta sobre o problema de subministro de enerxía eléctrica nas vivendas sindicais, xa 
que parece que o problema ven do alumeado da Praza Verde. 
- Pregunta pola data de inauguración da praza da Cooperación de San Valentín.  
- Pregunta ¿Que pasou coa máquina limpadora? 
- Roga, unha vez máis, que por motivos de operatividade, os escritos presentados polos 
veciños se leven ás Comisións correspondentes.  
- Pregunta sobre a situación na que se encontra nestes momentos o tema do Consorcio Ferrol 
– Ortegal. 
- Pregunta tamén se hai algunha previsión concreta respecto das beirarrúas de Barallobre. 
- Pegunta se hai algunha previsión para arranxar o camiño da Carqueixa. 
- Pregunta polo foco de ratas que hai na praza Verde, que o parecer ven da zona traseira do 
Erosqui, zona onde se acumulan desperdicios e roga que se solucione este problema. 
- Roga tamén se proceda á retirada do semáforo do Concello vello, lugar no que se colocou 
tamén unha farola o que provoca dificultades para o tránsito das persoas. 
- Que en relación coa práctica de petición de informes xurídicos externos, entende, que os 
servizos xurídicos do Concello si están á altura, que as licenzas cando van a comisión se 
ditaminan por unanimidade, aínda que leven o informe de Secretaría desfavorable, sempre e 
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cando teñan un informe favorable do técnico municipal, polo que roga que se remate con esta 
práctica e non se encarguen máis informes externos. 
- Que en relación coa banda rugosa instalada na rúa da Torre de Perlío roga que se instale ao 
ancho completo, xa que hai unha parte que falta. 
- Roga que se proceda ao pintado da praza de minusválidos da farmacia de Barallobre. 
- Que quere aproveitar para felicitar á concelleira de Cultura en relación coa programación dos 
festexos do Nadal e Reis, aínda que a programación ten moita temática de maxia. 
 
A continuación intervén o Sr. Alcalde-Presidente que resposta que respecto aos informes 
xurídicos externos valora o compromiso de tódolos grupos políticos para axilizar a concesión 
das licenzas, pero que a responsabilidade non é a mesma a dos membros da Comisión 
Informativa que ditaminan que a dos membros da Xunta de Goberno Local. 
  
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen unha vez concedido manifesta 
que non ve xustificada a petición de informes externos nas licenzas de obra menor. 
 
De seguido o Sr. Alcalde-Presidente resposta que estes informes, en xeral, so se piden para 
as licenzas de obras maiores. 
 
De seguido o Sr. Alcalde comunica que a inauguración da praza da Cooperación que vai ter 
lugar mañá as cinco da tarde; respecto ao Consorcio de Turismo resposta que o plan da 
Deputación remata o trinta e un de decembro de dous mil nove e que a partir de xaneiro 
comezarán os traballos para constituír o Consorcio. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen unha vez concedido expón 
que respecto do problema do alumeado da praza Verde resposta que viña da fotocélula que 
se instalou na praza; en relación coa limpadora expón que nun primeiro momento non había 
crédito, e logo, cando xa houbo crédito non houbo tempo para tramitar a compra e que para o 
ano que ven hai o compromiso da adquisición desta máquina; respecto das beirarrúas de 
Barallobre explica que houbo unha documentación administrativa que remitir á Deputación; 
respecto ao camiño da Carqueixa, que vai no POS 2009.  
 
A continuación pide a palabra o Sr. Sánchez Martinez, que, unha vez concedida fai os 
seguintes rogos e preguntas: 
 
- Pregunta pola desratización no Parque Líneal do Río Cadavo. 
- Pregunta polo pintado dos paso de peóns 
- Pregunta pola situación das obras do campo de herba artifical de Os Pinares. 
- Pregunta polas obras que están pendentes do Plan E. 
- Pregunta pola obra do Viaducto de Vilanova e se os problemas que había se solucionaron, 
pide que non se vaia a perder a subvención. 
- Pregunta pola escola de educación ambiental.  
 
O Sr. Alcalde respóstalle que hai unha proposta de facer na zona dos módulos de Perlio, unha 
escola de educación ambiental con enerxía do sol, placas solares, cédula fotovoltaica, 
aproveitando a enerxía do sol. Que é unha idea atractiva que o Concello está disposto a 
apoiar totalmente. 
 
A Sra. Silvar Canosa pide a palabra e lle resposta sobre a situación do campo de herba 
artificial de Os Pinares. 
 
O Sr. López Rodríguez resposta ao Sr. Sánchez Martínez á pregunta sobre as obras do 
viaducto de Vilanova, e a situación na que se atopan as obras do Plan E. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás vinte e quince 
minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo isto a presente acta, do que eu, 
secretaria xeral, dou fe. 

 
 

Visto e prace, 
O Alcalde-Presidente 

A secretaria acctal  

 
 

 

  
Iván Puentes Rivera Ana Mª Vázquez Menéndez.  

 


