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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 8 DE 
XANEIRO DE 2009.- 

 
 

Presidente: 
  
Sr. Alcalde-Presidente  
D. Iván Puentes Rivera. 
 
Asistentes: 
 
D. Antón Lois Noceda Carballo.  
Dª Mª del Carmen Silvar Canosa. 
Dª Amalia García Balado.  
D. Manuel Ángel Rodríguez 
Carballeira.  
D. José Antonio López Rodríguez. 
D. Juan Manuel Lourido González 
D. Manuel Polo Gundín 
Dª Rita María Couto Seijido( se 
incorpora e ausenta da sesión no 
momento que se expresa na 
presente acta) 
Dª Inés Roca Requeijo. 
D. Manuel Vicente Pico Sanmartín 
D. Edgar Antonio Vigo López  
D. Gumersindo Pedro Galego Feal. 
Dª Rocío Aurora Bértoa Puente. 
D. Juan José Franco Casal. 
Dª Mª del Pilar Fornos Corral  
D. Manuel Sánchez Martínez. 

 
Interventora : 
 
Dª Marta Roca Naveira 

 
Secretaria: 
 
Dª Pilar María Pastor Novo. 
  

 
 

 
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello 
de Fene (A Coruña), sendo as dezaoito horas e sete 
minutos do día oito de xaneiro de  dous mil nove, 
reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do 
Concello ao obxecto de celebrar sesión 
extraordinaria, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-
Presidente D Iván Puentes Rivera, e coa asistencia 
dos/as Sres/as Concelleiros/as , Don Antón Lois 
Noceda Carballo Dª Mª del Carmen Silvar Canosa, Dª 
Amalia García Balado, Don Manuel Ángel Rodríguez 
Carballeira, Don José Antonio López Rodríguez, Don 
Juan Manuel Lourido González , Don Manuel Polo 
Gundín, Dª Rita María Couto Seijido (quen se 
incorpora e ausenta da sesión no momento que se 
expresa na presente acta), Dª Inés Roca Requeijo, 
Don Manuel Vicente Pico Sanmartín,  Don Edgar 
Antonio Vigo López, Don Gumersindo Pedro Galego 
Feal, Dª 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 e actúa como Secretaria Dª Pilar María Pastor 
Novo, Secretaria xeral do Concello, que da fe do acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos 
que se da o quórum legalmente esixido polo artigo 
90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
declara aberta a sesión, pasándose ao estudio e 
exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria 

  
 
 

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA EN DATA 4 DE 
DECEMBRO DE 2008. 
 
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 4 de decembro de 2008  previamente 
remitida coa convocatoria, e non formulándose ningunha, pola Presidencia sométese a 
votación ordinaria a súa aprobación, sendo aprobada por unanimidade dos Sres/as 
Concelleiros/as presentes. 
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Á vista o resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión  celebrada en data 4 de 
decembro de 2008. 
 
2º.- DENEGACIÓN BONIFICACIÓN I.C.I.O. SOLICITADA POR “NOA MADERA 
CREATIVA, S.L.”. 
 
A continuación dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica de data  23 de decembro de 2008 que transcrito literalmente di: 
 
“2º.- DENEGACIÓN BONIFICACIÓN ICIO (SOLICITUDE DE NOA CREATIVA S.L.) 
 
 
 Seguidamente dáse conta da proposta da Alcaldía de data  10 de decembro de 2008, que 
transcrita di: 

PROPOSTA DA ALCALDIA 
 

Vista a solicitude de  concesión do beneficio fiscal previsto no artigo 4 da ordenanza fiscal nº 
24 reguladora do imposto de construccións, instalacións e obras presentada por D. Juan José 
Estalote González con data de 24 de novembro de 2008. 
 
Visto o informe da Intervención municipal nº 524/2008 de 10 de decembro de 2008 que 
transcrito di: 
 
“INFORME DE INTERVENCION Nº  524/2008 
 
ASUNTO: SOLICITUDE DE BONIFICACION DO  IMPOSTO DE CONSTRUCCIONS, 
INSTALACIONS E OBRAS (ARTIGO 103.2 RDL 2/2004, DE 5 DE MARZO 
 
ANTECEDENTES 
Con data de 24/11/2008, rexistro de entrada nº 13399, D. Juan José Estalote González 
presenta escrito solicitando a aplicación da bonificación  do 95% na cota do imposto de 
construccións ó abeiro do disposto na ordenanza fiscal vixente. 
Con data de 26/11/2008, rexistro de entrada nº 13541, D. Juan José Estalote González 
presenta escrito solicitando a devolución do importe indebidamente abonado polo concepto 
do imposto de construccións, instalacións e obras como consecuencia da non aplicación da 
bonificación na cota do imposto prevista na ordenanza fiscal. 
Dáse traslado da providencia da alcaldía de 10 de decembro de 2008. 
 
NORMATIVA 
-RDL2/2004, de 5 de marzo. 
-Lei 7/1985, de 2 de abril. 
 
Esta Intervención, tendo en conta os antecedentes remitidos e normativa de aplicación, e ó 
abeiro do establecido nos artigos 213 e ss do Texto refundido da Lei Reguladora de 
Facendas Locais, emite o seguinte 
 
 INFORME 
Primeiro.-Solicitude de aplicación da bonificación do artigo 4º da Ordenanza fiscal reguladora 
do ICIO. 
O Imposto de Construccións, Instalacións e Obras (en adiante, ICIO) trátase, ó abeiro do 
establecido no artigo 59.2 do TRLRFL, dun tributo de carácter postestativo (“…os concellos 
poderán establecer e  esixir o ICIO, .…dacordo con esta Lei, as disposicións que a 
desenvolvan e as respectivas ordenanzas fiscais”. 
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Tratándose dun tributo de carácter postestativo, o contido da Ordenanza reguladora de ICIO 
debe conter, con carácter obrigatorio, o seguinte contido (artigo 16.1 TRLRFL): 
 
a) “A determinación do feito impoñible, suxeito pasivo, responsables, exencións, 
reduccións e bonificacións, base impoñible e liquidable, tipo de gravamen ou cuota 
tributaria, período impositivo e devengo. 
b) Os rexímenes de declaración e ingreso. 
c) As datas da súa aprobación e do comenzo da súa aplicación.” 
 
Artigo 9 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, traslada o principio de 
reserva de lei en materia tributaria e na concreta materia dos beneficios fiscais ó ámbito local: 
“Non poderán recoñecerse outros beneficios fiscais nos tributos locais que os expresamente 
previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicación de tratados 
internacionais. 
Nembargantes, tamén poderán recoñecerse os beneficios fiscais que as entidades locais 
establezan nas súas ordenanzas fiscais nos supostos expresamente previstos pola Lei.” 
 
Este artigo supón unha concesión á autonomía local, dado que permite establecer 
determinados beneficios fiscais, pero sempre dentro das márxenes establecidas nas leis 
estatais (neste caso, TRLRFL). 
 
En concreto, dita posibilidade establécese, para o caso concreto co ICIO, no artigo 103.2, 
cando preceptúa: 
“As Ordenanzas fiscais poderán regular as seguintes bonificacións sobre a cuota do imposto: 
a) Unha bonificación de ata o 95% a favor das construccións, instalacións ou obras que 
sexan declaradas de especial interés ou utilidade municipal por concorrir circunstancias 
sociais, culturaism, histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal 
declaración. Corresponderá dita declaración ó Pleno da Corporación e acordarase, previa 
solicitude do suxeito pasivo, polo voto favorable da maioría simple dos seus membros 
(…)”. 
 
Polo tanto, é precisamente a Ordenanza Fiscal o instrumento axeitado para a regulación dos 
beneficios fiscais, no marco das posibilidades que a lei estatal establece; as Ordenanzas 
Fiscais son, precisamente, o instrumento de regulación dos tributos locais, nos que se fai 
efectiva a potestade regulamentaria das entidades locais. Neste sentido pronúnciase o artigo 
106 da Lei 7/1985: 
“As Entidades Locais terán autonomía para establecer e esixir tributos dacordo co previsto na 
lexislación do Estado reguladora das Facendas locais e nas Leis que dicten as Comunidades 
Autónomas nos supostos expresamente previstos en aquélas. 
A potestade regulamentaria das Entidades locais en materia tributaria exercerase a través de 
Ordenanzas fiscais reguladoras dos seus tributos propios e de Ordenanzas xerais de xestión, 
recadación e inspección. As Corporacións locais poderán emanar disposicións interpretativas 
e aclaratorias das mesmas”. 
 
Así se materializou na ordenanza fiscal  nº 24 reguladora do  imposto de construccións, 
instalacións e obras que  prevé as seguintes bonificacións na cota do imposto: 
 
“ARTIGO 4º.- 
As construccións, instalacións e obras que sexan declaradas de especial interés ou utilidade 
municipal, por concurrir circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do 
emprego que xustifiquen tal declaración, poderán acollerse a unha bonificación de ata o 95 
por 100 da cuota do imposto, que acordará o Pleno da  Corporación, có voto favorable da 
maioría simple dos seus membros, previa solicitude do suxeito pasivo.” 
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Da lectura e interpretación da regulación contida no TRLRFL, resulta que  parece 
entenderse que a bonificación regulada no apartado a) do artigo 103.2 esixe  que  sexa 
efectivamente o Pleno o que se pronuncie a priori na propia ordenanza fiscal sobre que 
obras, construccións e instalacións se consideran de especial interese ou utilidade 
municipal.  
 
Non obstante o anterior, da regulación da vixente ordenanza fiscal obsérvase que esta non 
concreta os  supostos de aplicación desta bonificación limitándose a reproducir o contido da  
propia lei de facendas locais, nin tampouco pormenoriza as circunstancias  necesarias para 
que se concedan os  beneficios fiscais  así como as porcentaxes a aplicar en cada caso, 
orixinando así unha palmaria inseguridade xurídica á hora de  aplicar a presente 
bonificación. En definitiva, esta Intervención, entende que  a ordenanza fiscal vixente non 
cumpre coas esixencias que a propio TRLRFL determina cando esixe que a través das 
ordenanzas determinaranse os  restantes aspectos “sustantivos e formales” dos beneficios 
fiscales previstos no citado texto legal. 
 
CONCLUSION 
De todo o anteriormente indicado, cabe concluir: 
 
PRIMEIRO: é o contido propio da Ordenanza Fiscal o regular os supostos de aplicación 
dos beneficios fiscais nas márxenes que permite o TRLRFL. Esta Intervención entende 
que deben concretarse máis os supostos, circunstancias necesarias de aplicación da 
bonificación no caso de construccións, instalacións e obras fundamentadas no  “especial 
interés ou utilidade municipal”. Asemade, a aplicación da bonificación debe referirse ó 
momento de devengo do imposto (inicio da construcción), debendo terse solicitado a 
bonificación con anterioridade a dito devengo. E elo, con independencia da necesidade 
de acreditar durante o periodo de tempo que o Pleno da Corporación estime oportuno o 
cumprimento dos requisitos que fundamentaron a concesión de dita bonificación. 
 
SEGUNDO: asimesmo, e dentro dos límites máximos que a lei estatal establece, é 
precisamente a Ordenanza Fiscal a que debe concretar o importe da bonificación a 
aplicar (non limitarse a ser mera reproducción da lei, o que vaciaría de contido a Ordenanza 
Fiscal). 
 
Nos aspectos anteriormente indicados, esta Intervención entende que debe concretarse pola 
Ordenanza Fiscal tanto os supostos de aplicación dos beneficios fiscais como a porcentaxe 
de bonificación que procede aplicar en cada caso. Non se considera, por tanto, conforme á 
normativa de aplicación en canto ó contido  a redacción dada á Ordenanza número 24 no 
tocante á presente bonificaciòn, sendo o reparo non suspensivo por tratarse de materia de 
ingresos. 
 
Por todo o anterior, esta Intervención recomenda, ante a ausencia de regulación expresa dos 
aspectos sustantivos e formales para a aplicacación do beneficio fiscal, que se proceda con 
carácter previo e de cara a garantir a seguridade xurídica, á modificación da  ordenanza nº 24 
de modo  que se establezan pormenorizadamente e co maior detalle posible as 
circusntancias necesarias para que se conceda o  beneficio fiscal e se aproben os 
porcentaxes específicos de cada tipo de bonificación,  evitando deste xeito  os posibles 
conflictos na aplicación ós supostos concretos e co fin de impedir situacións de arbitrariedade 
ou, incluso, desviación de poder. 
 
TERCEIRO.- respecto da solicitude de devolución de ingresos, indicar que esta sólo 
procederá para o caso de que finalmente se conceda este beneficio fiscal. 
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CUARTO.-  a competencia para a concesión do beneficio fiscal correspóndelle ó Pleno da 
corporación co voto favorable da maioría simple,  que haberá de pronunciarse en primeiro 
termo sobre o «especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración» que 
concurren neste caso, asemade deberá de concretar o porcentaxe da bonificación co límte do 
95% da cota do imposto. 
 
Fene, a 10 de decembro de 2008. 
A  INTERVENTORA 
Asdo.- Marta Roca Naveira” 

 
Por todo o exposto, esta Alcaldía propón á Comisión de Facenda, que pola mesma se 
dictamine favorablemente, e se propoña ó concello Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Denegar a concesión da bonificación prevista no artigo 4º da Ordenanza fiscal nº 
24 reguladora do imposto de construccións, instalacións e obras  a Noa Madera Creativa, SL 
para a obra de instalación industrial para actividade de fabricación de mobiliario, calderería 
lixeira e serigrafía por non ser conforme á normativa de aplicación a actual regulación do 
beneficio fiscal que contén a ordenanza fiscal vixente reguladora do imposto de 
construccións, instalacións e obras, ó non concretarse pola mesma os aspectos sustantivos e 
formales para a aplicación do  beneficio fiscal tal e como esixe a propia lei de facendas locais. 
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó interesado ós efectos oportunos. 
 
Fene, a 10 de decembro de 2008. 
O ALCALDE 
Asdo.- Iván Puentes Rivera.” 
 
 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 presentes ditaminar favorablemente a proposta da Alcaldía de data 
10 de decembro de 2008 , que devén en ditáme nos termos anteriormente transcritos.” 
 
Non producíndose intervencións, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o ditame 
da Comisión Informativa de Promoción Económica e Facenda de data 23 de decembro de 
2008, sendo aprobado por unanimidade dos Sres/as Concelleiros/as presentes. 

 
  Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 23 de decembro de 2008 que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 
 
(Sendo ás dezaoito horas e nove minutos incorpórase á sesión a Sra. Concelleira Dona Rita 
María Couto Seijido). 
 
3º.- RECTIFICACIÓN ERRO MATERIAL DO ACORDO PLENARIO ADOPTADO EN 
SESIÓN DE DATA 6 DE NOVEMBRO DE 2008, RELATIVO A EXPEDIENTE DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 21/08. 
 
Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica de data  23 de decembro de 2008 que transcrito literalmente di: 
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“3º.- RECTIFICACIÓN ERROS MATERIAIS EN ACORDO RELATIVO AO EXPEDIENTE 
SUPLEMENTO DE CREDITO 21/08. 
 
 A continuación dáse conta da proposta da Alcaldía de data  15 de decembro de 2008 
relativa ao asunto epigrafiado , que transcrita di: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 
ASUNTO.- RECTIFICACION DE ERROS MATERIAIS EM ACORDO RELATIVO A  
EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITO 21/08. 
 
Advertido un erro material do acordo plenario adoptado en sesión de seis de novembro de 
dous mil oito relativo ó  expediente de suplemento de crédito nº 21/08 e visto o informe 
emitido pola Intervención municipal de 15/12/08 no que se advirte do citado erro. 
 
Visto o disposto no artigo 105.2  da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común. 
Considerando que efectivamente se trata dun erro na proposta da Alcaldía e 
consecuentemente no acordo adoptado polo Pleno con data de seis de novembro,  que se 
evidencia  directamente ó deducirse do propio expediente, PROPONSE O PLENO DA 
CORPORACION A ADOPCION DO SEGUINTE ACORDO: 
 
1º Rectificación do erro material no acordo adoptado en sesión de seis de novembro de dous 
mil oito relativo ó expediente de suplemento de crédito nº 21/08 no seguinte senso: no 
apartado primeiro da parte dispositiva  onde di “111/226.03” debe dicir “121/226.03”. 
2º Dar traslado de copia do acordo á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma 
na medida en que o expediente foi remitido a ámbalas dúas Administracións ó abeiro do 
esixido na normativa vixente. 
 
En Fene, a 15 de decembro de 2008. 
O ALCALDE 
Asdo.- Iván Puentes Rivera” 
  
 Non produciéndose intervencións e sometido pola Presidencia o asunto a votación ordinaria, 
a Comisión Informativa de Facenda e Promoción económica acorda por unanimidade dos 
Sres/as. Concelleiros/as  presentes acorda por unanimidade ditaminar favorablemente a 
proposta da Alcaldía de data 15 de decembro de 2008 que devén en ditáme nos termos 
anteriormente transcritos.” 

 
Non producíndose intervencións, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o ditame da 
Comisión Informativa de Promoción Económica e Facenda de data 23 de decembro de 2008, 
sendo aprobado por unanimidade. 
 
  Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 23 de decembro de 2008 que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 

 
4º.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 2, REGULADORA DA TAXA POLA 
UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS ASÍ 
COMO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS, DEPORTIVOS E DE 
LECER. 
 
A continuación dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica de data  23 de decembro de 2008 que transcrito literalmente di: 
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“4º.- PROPOSTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL NÚM. 2. 
 
 De seguido dáse conta da proposta da Alcaldía de data 15 de decembro de 2008 e do anexo 
á mesma , que transcritos din: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 
ASUNTO.- MODIFICACION DAS ORDENANZA FISCAL Nº 2  REGULADORA DA TAXA 
POLA UTILIZACION DAS INSTALACIONS DEPORTIVAS E  CULTURAIS MUNICIPAIS ASÍ 
COMO POLA PRESTACION DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS, DEPORTIVOS E DE 
LECER. 
 
En relación co expediente de modificación das ordenanza fiscal nº 2 reguladora da taxa pola 
utilización das instalacións deportivas e culturais muunicipais, así como pola prestación de 
servicios socioculturais, deportivos e de lecer,  e vistos os informes emitidos pola Intervención 
municipal con data de 15  de decembro de 2008,  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 Contas e Facenda, a  seguinte 
proposta de acordo: 
 
 
Primeiro: Aprobar provisionalmente  as modificacións das ordenanzas fiscais seguintes: 
• Ordenanza fiscal número 2, reguladora da taxa pola utilización das instalacións 
deportivas e culturais muunicipais, así como pola prestación de servicios socioculturais, 
deportivos e de lecer 
 
Segundo: A modificación   entrará en  en vigor no momento da súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia, coa excepción das tarifas dos  apartados 1.3; 1.4; 1.5 e 2.2 do artigo 5º 
que serán  de aplicación no curso escolar 2009/2010, e manterase vixente ata a súa 
modificación ou derogación expresa. 
 
Terceiro: .- 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. 
 
Cuarto: Publicar no Boletín Oficial da Provincia os acordos definitivos que unha vez 
transcorrido o período de exposición pública procede adoptar, así como o texto da ordenanza 
fiscal modificados. 
 
Unese como anexo o texto refundido da ordenanza fiscal unha vez realizadas as 
modificacións. 
 
Fene, a 15 de decembro  do 2008. 
O ALCALDE  
Asdo.- Iván Puentes Rivera 
ANEXO 
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TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DA TAXA POLA 
UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS ASÍ COMO 
POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS, DEPORTIVOS E DE LECER. 
 
Fundamento legal 
Artigo 1º  
Consonte co previsto no artigo 57 do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba 
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,este Concello establece a taxa 
pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais, así como pola prestación de 
servizos socioculturais, deportivos e recreativos. 
 
Feito impoñíbel 
 
Artigo 2º  
1. Está constituído pola utilización de calquera das instalacións deportivas e culturais que 
constitúen obxecto desta Ordenanza así como pola realización, por persoas físicas ou 
xurídicas, de actividades socioculturais, deportivas e recreativas tanto en instalacións 
municipais coma concertadas.  
2. Aos efectos da aplicación da taxa pola utilización de instalacións deportivas e culturais a 
obriga de contribuír nace dende o momento en que se autoriza o aproveitamento da 
instalación. No tocante á realización da actividades socioculturais, deportivas e recreativas, 
aos efectos desta taxa a obriga de contribuír nace dende o momento en que se formaliza a 
inscrición nunha actividade e até que remate a mesma, agás cando formalicen a súa baixa na 
actividade en cuestión nos termos establecidos nesta ordenanza.  
3. A baixa nunha actividade hase solicitar no Rexistro Xeral do Concello e non eximirá do 
pagamento do período impositivo correspondente (día, mes ou cuadrimestre) á data de 
formalización da baixa.  
 
Suxeito pasivo 
 
Artigo 3º 
Están obrigados ao pagamento da taxa por utilización de instalacións deportivas e culturais:  
1. As persoas naturais e xurídicas que soliciten a utilización das instalacións deportivas e/ou 
culturais.  
2. As entidades, organismos, asociacións, federacións, e demais entes xurídicos en nome das 
que se solicite diante do Concello autorización para utilizar as citadas instalacións.  
Están obrigados ao pagamento da taxa por realización de actividades socioculturais, 
deportivas e de lecer:  
1. As persoas físicas que formalicen a súa inscrición nas mesmas nos termos e condicións 
sinalados no artigo 2.2  
2. As persoas físicas ou xurídicas que promovan a utilización dos locais municipais para 
calquera das actividades previstas nesta ordenanza. 
 
Responsábeis 
 
Artigo 4º  
Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tódalas persoas que 
sexan causantes ou colaboren na realización dunha infracción tributaria. A responsabilidade 
esixirase en todo caso, nos termos e consonte co procedemento previsto na nova Lei Xeral 
Tributaria 58/03 de 17 de decembro. 
 
Cota tributaria 
Artigo 5º .  
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1. USO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS E SERVIZOS DEPORTIVOS E 
RECREATIVOS. 
 
1.1. Pavillóns polideportivos municipais cubertos. 
1.1.1. Tarifas. 

Concepto Categorías Tempo O 
Ramo 

A 
Xunqueira

Base 1 h 10.80 14.40 Adestramentos 
Resto 1 h 17.50 23.60 
Base 1 h - 9.75 Adestramento terzo de pista 
Resto 1 h - 15.90 
Base 1 h 11.80 15.90 Competicións sen despacho de 

entradas Resto 1,5 h 29.25 39.00 
Base 1 h 35.45 47.25 Competicións con despacho de 

entradas Resto 1,5 h 87.30 117.60 
Espectáculos deportivos especiais e culturais  
ordinarios sen despacho de entradas 1,5 h 58.05 78.40 

Espectáculos deportivos especiais e culturais  
ordinarios con despacho de entradas 1,5 h 174.10 235.20 

Festivais, maratóns, actividades análogas e  
Espectáculos de carácter profesional 1 día 2558,25 3453.80 

 
A utilización conxunta da sauna co pavillón da Xunqueira supoñerá un incremento da tarifa 
correspondente en 10 veces o prezo da sesión individual de sauna. 
As entidades que utilicen os pavillóns para os seus adestramentos e partidos de competición 
ao longo da tempada estarán obrigados a subscribir a correspondente póliza de seguro de 
accidentes e responsabilidade civil por danos propios e a terceiros cunha cobertura mínima de 
300.000 euros presentando copia da póliza e do pagamento do último recibo no momento de 
facer a solicitude da instalación. Quen non o fixeran para a tempada anterior teñen de prazo 
até o 30 de xaneiro do ano en curso para facelo.  
 
 
1.2. Pistas polideportivas municipais descubertas 
 
1.2.1 Tarifas:  
 

Instalación ou  
servizo Tarifa base Prezo 

Uso diúrno para adestramentos ou competición, por  
1 hora 26.70 

Uso nocturno para adestramentos ou competicións,  
por 1 hora 53.40 Pistas polideporti- 

vas municipais 
descubertas Maratóns, prácticas deportivas análogas e espectáculos 

profesionais con ánimo de lucro promovidas por particu- 
lares ou entidades sen carácter social, por día 

639.80 

 
 
As entidades que organicen maratóns ou espectáculos profesionais en calquera 
instalación municipal -pista non cuberta, piscina ou pavillón- estarán obrigadas a 
subscribir a correspondente póliza de seguro de responsabilidade civil por danos 
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propios e a terceiros cunha cobertura mínima de 500.000 euros, presentando copia da 
correspondente póliza e copia do pagamento do último recibo no momento de facer a 
solicitude da instalación.  
 
1.3.- Piscina cuberta e climatizada de Centieiras e  Pavillón a Xunqueira. 
As tarifas a satisfacer ao Concello pola utilización da piscina municipal cuberta e climatizada 
de Centieiras e pavillón de A Xunqueira axustaranse aos seguintes criterios: 
 
1.3.1-  Tarifas. 
 

Concepto Categorías Total (€) 
Menores 2.15 
Adultos 3.20 Entrada á instalación 
Maiores de 
65 anos 2.55 

Menores 13.65 
Adultos 20.45 Bono deporte 8 sesións 
Maiores de 
65 anos 16.35 

Menores 35.85 
Adultos 53.70 Bono deporte 24 sesións 
Maiores de 
65 anos 45.35 

Menores 61.40 
Adultos 92.10 Bono deporte 48 sesións 
Maiores de 
65 anos 73.70 

Menores 92.10 
Adultos 138.15 Bono  deporte 96 sesións 
Maiores de 
65 anos 110.50 

Bono deporte 32 sesións Familiar 59.65 
Menores 7.50 
Adultos 11.30 
Maiores de 
65 anos 

9.05 
 

Especiais * 
(B,E,T) 12.30 

Escola de natación (1 sesión cada semana, 
 Durante 1 mes) 

Especiais 
Maiores de 
65 anos (T) 

9.85 

Menores 15.00 
Adultos 22.50 
Maiores de 
65 anos 18.00 

Escola de natación (2 sesións cada semana, 
durante 1 mes) 

Especiais  
(B,E,T) 24.55 
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Especiais 
Maiores de 
65 anos (T) 

19.65 

Menores 22.50 
Adultos 33.80 
Maiores de 
65 anos 27.05 

Especiais  
(B,E,T) 36.85 

Escola de natación (3 sesións cada semana,  
durante 1 mes) 

Especiais 
Maiores de 
65 anos (T) 

29.50 

Alugueiro de rúas en exclusiva (1 sesión ) Sociedades 16.00 
 
* As escolas especiais (B, E, T) refírense ás escolas de bebés, embarazadas e terapéutica.  
As sociedades inscritas ou que teñan solicitada a súa inscrición no rexistro municipal de 
entidades e os colectivos que acrediten esta condición poderán alugar, para nado libre, rúas 
da piscina municipal. O alugueiro hase condicionar a un máximo de dúas rúas, que non 
estean ocupadas por actividades programadas e queden rúas para o nado libre de persoas 
individuais. 
As entidades que utilicen a piscina ao longo da tempada estarán obrigadas a subscribir a 
correspondente póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil por danos propios e a 
terceiros cunha cobertura mínima de 300.000 euros presentando copia da póliza e do 
pagamento do último recibo no momento de facer a solicitude da instalación. Quen non o 
fixeran para a tempada anterior teñen de prazo até o 30 de xaneiro do ano en curso para 
facelo.  
 
O bono deporte permite ao seu posuidor a entrada ás instalacións deportivas municipais 
cubertas (piscina de Centieiras e Pavillón  A Xunqueira) de acordo co seguinte réxime:  
 

 ximnasio e sauna do pavillón polideportivo da Xunqueira e,   
 piscina municipal para realización de baño libre, utilización do ximnasio e sauna 

 
Cun só bono pódese acceder libremente a instalación municipal que se desexe para facer 
actividade física. 
 
Os bonos regularanse polo número de usos independentemente do tempo que tarden en 
rematarse. As persoas que durante unha tempada non o dean esgotado poderán continuar 
usándoo na tempada seguinte (previo pagamento) actualizando o custo dos usos non 
disfrutados no caso que houbese cambio de tarifas na ordenanza fiscal. 
 
O bono deporte poderá ser adquirido por maiores de 18 anos, baixo unha declaración  xurada 
que están en perfectas condicións físicas para a utilización de aparatos ximnásticos. 
1.4.- . Escolas deportivas no Pavillón da Xunqueira 
1.4.1.-  Tarifas. 

Concepto Categorías Total 
Menores 5.35 
Adultos 12.80Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira 

 (1,5 h cada semana, durante 1 mes) Maiores de 
65 anos 10.25 

Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira  Menores 7.20 
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Adultos 17.05(2 h cada semana, durante 1 mes) 
Maiores de  
65 anos 13.65 

Menores 10.70 
Adultos 25.60 Escola deportiva  + sauna adultos, no Pavillón da Xunqueira  

(3 h cada semana, durante 1 mes) Maiores de 
65 anos 20.50 

Menores 14.40
Adultos 34.10Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira (4 

h cada Semana, durante 1 mes) Maiores de 
65 anos 27.30 

Menores 21.40
Adultos 51.20Escola deportiva + sauna adultos no Pavillón da Xunqueira  

(6 h cada semana, durante 1 mes) Maiores de 
65 anos 41.00 

 
1.5.- Escolas deportivas fóra do Pavillón da Xunqueira  
1.5.1. Tarifas. 

Concepto Categorías Total  
Menores 11.80 
Adultos 28.40Resto de escolas deportivas: 1,5 h cada  

semana, (3 cotas ao ano) Maiores de  
65 anos 22.70 

Menores 15.70 
Adultos 37.85Resto de escolas deportivas: 2 h cada  

semana, (3 cotas ao ano) Maiores de  
65 anos 30.30 

Menores 23.60 
Adultos 56.80Resto de escolas deportivas: 3 h cada  

semana, (3 cotas ao ano) Maiores de  
65 anos 45.45 

 
1.6.-  Obradoiros, cursos e actividades puntuais 
 

Deportivos Prezo  
€/actividade

Tenis verán 22,80 € 
Tenis Nadal 12,30 € 
Piragüismo 22,80 € 
Outros cursos até 6 h 6,15 € 
Outros cursos até 20 h 15,40 € 
Outros cursos por cada 10 h máis 6,15 € 
Campamento de verán (7 días ) 231,10 € 
Campamento de verán (8 días) 256,75 € 
Sendeirismo 1 día pola comarca  10,25 € 
Sendeirismo 1 día fóra da comarca 20,55 € 
Sendeirismo 2 días fóra da comarca 41.10 € 
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2. SERVIZOS SOCIOCULTURAIS. 
2.1. Casa da Cultura 
2.1.1. Tarifas. 

Instalación  
ou servizo Tarifa base Prezo 

Salón de actos nunha xornada normal, por 
hora 22.40 

Salón de actos nunha xornada extraordinaria,  
por hora 42.95 Casa da  

Cultura 
Salón de actos nunha xornada extraordinaria,  
por día 223.90 

 
2.2. Escolas culturais 
2.2.1. Tarifas. 

Concepto Categorías Total 
Menores 7,85 
Adultos 18,95 

Escolas culturais: 1 h cada semana  (3 cotas ano ano) Maiores de 
65 ss 
65 anos 

15.15 

Menores 15,70 
Adultos 37,85 

Escolas culturais: 2 h cada semana  (3 cotas ano ano) Maiores de 
65 ss 
65 anos 

30,30 

Menores 23.60 
Adultos 56.80 

Escolas culturais: 3 h cada semana  (3 cotas ano ano) Maiores de 
65 ss 
65 anos 

45,45 

 
2.3. Cursos da Aula de Informática 
2.3.1. Tarifas. 

Concepto Categorías Total 
Até 10 h 10.70 
De 10 a 20 h 21.35 Cursos da Aula de Informática  

municipal 
Máis de 20 h 64.00 

 
2.4. Obradoiros, cursos puntuais e entradas a espectáculos culturais 
2.4.1 .- Tarifas. 
 

Culturais Prezo  
€/actividade

Verán máis alá (sen transporte. 1º membro ude familiar) 66.75 € 
Verán máis alá (sen transporte. a partir do 2º membro ude 
 familiar) 35,95 € 

Verán máis alá (con transporte. 1º membro ude familiar) 87.30 € 
Verán máis alá (con transporte. a partir do 2º membro ude 46.20 € 
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 familiar) 
Outros cursos até 6 h 6,15 € 
Outros cursos até 20 h 15,40 € 
Outros cursos por cada 10 h máis 6,15 € 
Xornadas (inscrición normal) 6,15 € 
Xornadas (inscrición parados e estudantes) 3,10 € 
Espectáculos con tarifa 3,10 € 
Excursións 1 día comarca de Ferrolterra 10,25 € 
Excursións de 1 día fóra da comarca 20,55 € 

 
Entradas a espectáculos concertados co IGAEM ou a Consellaría de Cultura, 1 € para 
pensionistas, carné xove e carne de estudante; 3 € para público en xeral. 
Para outros obradoiros e cursos as tarifas hanse determinar mediante acordo do órgano 
correspondente garantindo que as mesmas cubran o 50% dos custos da actividade. 
 
3. Inscricións. 
 
No momento de efectuar a inscrición deberá ordenarse a unha entidade bancaria a 
domiciliación do pagamento da taxa. Agás nas Escolas e obradoiros en que poderá optarse 
entre a renovación do pagamento mes a mes nas instalacións do Pavillón A Xunqueira ou 
mediante a domiciliación bancaria. 
 
As persoas de fóra do Concello que queiran participar nalgunha escola municipal (incluídas as 
da piscina) só o poderán facer no período de matriculación que se fixe.  
 
A renovación en ocasións sucesivas de tarxetas magnéticas para o acceso e control 
informatizado a instalacións e actividades será de 1.30 € a partir da segunda tarxeta. 
 
O abono familiar é unha modalidade de pagamento destinada a incentivar a participación dos 
membros da unidade familiar nas escolas municipais así como  na adquisición do bono 
deporte.  
 
Terá a consideración de abonado familiar o pai, nai, titor ou titora que poderá incluír no seu 
abono ao cónxuxe e fillos menores de 18 anos, ou maiores en situación de paro sempre nun 
número mínimo de dous membros (pai, nai, titor/a e fillo/a) e/ou actividades municipais.  
 
As cotas para os abonados familiares hanse determinar aplicando unha redución do 20% da 
cota a partir da segunda actividade en que se matricule ou a partir do segundo membro da 
unidade familiar que o faga. A redución do 20% non se aplicará á actividade que teña a tarifa 
máis elevada de entre as que se matriculen os membros da unidade familiar. 
 
No suposto de  baixa na actividade con carácter previo á prestación da mesma, procederá a 
devolución das cotas abonadas, previa solicitude do suxeito pasivo e informe do 
departamento de deportes, aportando ó efecto a documentación xustificativa ( xustificante de 
pagamento e designación de conta bancaria). 
No caso de que por motivos esxcepcionais sexa necesaio interrumpir o normal funcionamento 
das escolas ou cursos, a Xunta de Goberno Local ou o alcalde estarán facultados para 
acordar o prorrateo da cota a aplicar no período impositivo afectado. 
 
4. .Gradación de Tarifas 
 
As tarifas establecidas neste artigo poderan graduarse en función da capacidade 
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economica do suxeito pasivo, en atención as seguintes condicións: 
 
4.1.- Obxeto da bonificación. 
As bonificacións reguladas na presente normativa teñen como finalidade asegurar o acceso 
real ás prácticas deportivas e culturais das personas mais desfavorecidas economicamente, 
entendendo ditas prácticas como  elementos que contribúen a mellorar  a calidade de vida dos 
cidadáns e o seu desenrolo integral. 
4.2.- Son considerados destinatarios/as todas aquelas personas empadronadas e con 
residencia efectiva no concello de Fene cuxos  recursos económicos resulten insuficientes 
para  facer frente ó custo establecido pola taxa. 
4.3.- Poderán ser beneficiarios/as destas bonificacións quen reúna todos e cada un  dos 
seguintes requisitos. 
a) Estar empadronado/a no concello de Fene e ter residencia efectiva. 
b) Abonar previamente o importe correspondente como compromiso fehaciente de uso. 
c) Dispoñer dos recursos económicos máximos contidos no baremo do apartado 5º aceditados 
mediante a presentación da última declaración da renda, ou calesqueira outro documento que 
sinale a situación económica do solicitante. 
d) Non ter débedas co concello. 
Os efectos da presente axuda considerase que non se dispón de recursos suficientes cando a 
persona, ou no seu caso, a unidade familiar dispoña dos recursos anuais iguais ou inferiores 
ós contidos no baremo do apartado 5º, segundo o número de membros da unidade familiar 
4.4.- Determinación dos recursos. 
Para a determinación dos recursos terase en conta as seguintes condicións: 
4.4.1.- Ingresos familiares: Que o conxunto dos ingresos da unidade de convivencia non 
superen o 170 % do S.M.I. vixente en cada momento para familias compostas por 4 ou mais 
membros..  
Entenderase membros da unidade de convivencia todas as persoas que convivan no mesmo 
domicilio, haxa ou non relación de parentesco.Para o cómputo dos ingresos teranse en conta 
os ingresos netos, isto é, unha vez descontados dos ingresos brutos o IRPF e as cotas da 
seguridade social aboadas, así como os gastos de alugueiro ou amortización da vivenda, se é 
o caso. 
 
4.4.2.- Rendas de capital inmobiliario e/ou mobiliario:Non poderán beneficiarse desta 
exención cando a/o solicitante ou calquera membro da unidade familiar sexan propietarias/os 
e/ou usufructarias/os de bens mobles ou inmobles que, polas súas características, 
valoración,posibilidade de venda ou calquera forma de explotación, indiquen, de xeito notorio, 
a existencia de medios mAtériais suficientes para atender ao gasto obxecto da presente 
exención municipal, agás a propiedade referente á vivenda destinada a uso propio, sempre 
que a súa valoración catastral non supere 10 anualidade do salario mínimo interprofesional 
vixente para cada ano.No referente á existencia de capital mobiliario, entenderanse medios 
económicos suficientes aos efectos da presente ordenanza, os que superen os 2.500 euros 
en contas de aforro ou investimento. 
4.5.- Documentación a achegar. 
a) Solicitude debidamente cumplimentada segundo modelo oficial. 
b) Fotocopia do DNI dos membros da unidade familiar maiores de 18 anos e  fotocopia das 
páxinas do libro de familia, no seu caso. 
c) Certificado de empadronamento. 
d) Xustificante dos ingresos anuales da unidade familiar: fotocopia compulada da declaración 
da renda do último exercicio, ou  certificado de rentas no caso de non ter que presentar 
declaración da renta, ou calqueira outro documento que sinale a situación económica do 
solicitante dos 6 meses anteriores á data de solicitude (certificado de vida laboral da 
Seguridade Social, contratos de traballo, recibos actualizados das pensións, nóminas, ou 
calesqueira outro documento que acredite a situación económica de tódolos membros da 
unidade familiar maiores de 18 anos). 
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e) Xustificantes da vivenda: contrato de aluguer con aportación dos últimos 6 recibos, 
documentos de amortización do préstamo  hipotecario sobre a vivenda, etc. 
f) Certificación bancaria de xuros e retencións con indicación do saldo bancario a 31/12 do 
ano anterior á solicitude. 
g) Familias numerosas: fotocopia do título de familia  numerosa actualizado. 
h) Certificación de conta bancaria. 
i) Xustificante  orixinal do pagamento da taxa. 
4.6.- Prazo 
O prazo para a presentación das solicitudes  permanecerá aberto durante todo o exercicio. 
4.7.-Procedemento para a resolución. 
Presentada a solicitude, por parte do concello comprobarase a documentación obrante en 
cada solicitude e nun prazo máximo de dous meses  resolverase a petición dándose traslado 
ós solicitantes. 
No suposto de que se comprobara que non son certos os datos consignados na declaración 
ou se houberan ocultado outros que pudieran calificarse como esenciales, procederase a 
desestimar a solicitude, 
Analizada a documentación presentada e unha vez emitidos os informes técnicos  
correspondentes, a Alcaldía dictará resolución ó respecto, na que se concretará os beneficios 
concedidos para o exercicio. 
5.- As graduacións a que pode dar lugar a gradación da taxa en función da capacidade 
economica do suxeito pasivo son as seguintes: 
 

Numero membros 
Unidade familia 

Porcentaxe da  
exención 

Porcentaxe do  
S.M.I. na 
unidade  
de convivencia 

1 persoa soa en  
unidade de  
convivencia. 

100 % para a 1ª actividade. 
50 % para a 2ª actividade. 

89 % do S.M.I. 

2 persoas en  
unidade de  
convivencia. 

100 % para a 1ª actividade 
75 % para a 2ª actividade. 
50 % para 3ª actividade 

105 % S.M.I. 

2 persoas en  
unidade de  
convivencia, cando 
1 dela sexa menor  
de idade ou discapacitado/a. 

100 % para a 1ª actividade 
75 % para a 2ª actividade 
 75 % para 3ª actividade. 

115 % do S.M.I. 

3 persoas en  
unidade de  
convivencia 

75 % para a 1ª actividade 
50 % para a 2ª e 3ª actividade 
100 % na 1ª actividade. 
75 % para a 2ª 
50 % para a 3ª 

150 % do S.M.I. 

3 persoas en  
unidade de  
convivencia cando  
1 ou 2  sexan menores de 
idade ou discapaci- 
tado/as 

75 % para a 1ª actividade 
50 % para a 2ª e 3ª actividade 
 
100 % para a 1ª-2ª actividade e 
75 % para a 3ª act. 

160 % do S.M.I. 

4 ou máis  
persoas en unidade 
de convivencia. 

75 % para a 1ª actividade. 
50 % para a 2ª e 3ª. 

165 % do S.M.I. 

 
4 ou máis persoas 
en unidade de  

100 % par 
a a 1ª actividade. 
75 % para a 2ª actividade. 

 
170 % do S.M.I.  
vixente. 
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convivencia cando 
varios sexan meno- 
res de idade e/ou 
discapacitados/as. 

50 % para a 3ª e 4ª actividade. 

 
Concertos fiscais  
Artigo 6º  
Os clubs e entidades deportivas de Fene que utilicen os Pavillóns Polideportivos do Ramo e 
San Valentín poderán solicitar acollerse ao correspondente concerto económico. Ao abeiro 
deste concerto, as entidades beneficiarias dos mesmos aboarán o setenta por cento (70%) 
das tarifas fixadas para a utilización das citadas instalacións. O pagamento polas entidades 
concertadas efectuarse a ano vencido, no mes de decembro de cada exercicio, en función das 
horas de utilización das instalacións e das características das actividades realizadas. A 
aprobación dos devanditos concertos correspóndelle ao Concello Pleno previo ditame da 
Comisión Informativa Dinamización Social, Benestar e Igualdade.  
 
As condicións de financiamento das Escolas incluídas nos Planos Especiais e Conveniadas 
coas Sociedades determinarase ao comezo de cada curso escolar.  
 
Artigo 7º 
O club de Fene que ao comezo de cada tempada milite na categoría de maior rango 
federativo na súa respectiva modalidade e utilice os pavillóns polideportivos do O Ramo ou A 
Xunqueira para adestramentos e partidos de competición poderá solicitar acollerse a un 
concerto económico co Concello para xestionar a publicidade estática das instalacións nas 
seguintes condicións: 
- O Club aboará ao Concello, ao remate da tempada, as cantidades que se detallan por 
cada anuncio que insira na instalación: 
-  

Publicidade perimetral na pista 
Medidas en cms, largura e altura 
195 x 200 2 €/anuncio/mes 
200 x 85 2 €/anuncio/mes  
200 x 100 4 €/anuncio/mes 

 
- O club procederá a retirar a publicidade unha vez rematada a tempada de competición. 
Bonificacións  
Artigo 8º 
Segundo o establecido na lexislación vixente, e previos os informes que se estimen 
oportunos,o órgano competente do Concello poderá outorgar bonificacións sobre o importe 
dos dereitos da presente tarifa relativos á utilización de instalacións deportivas e culturais, e 
mesmo a total condonación deles, sempre que se trate da utilización das instalacións para a 
celebración de actos organizados con fins benéficos ou culturais de carácter especial, 
entendendo por tales aqueles que gozan dunha especial relevancia para a comunidade local 
ou que conten con colaboración municipal.  
 
Artigo 9º  
As persoas ou entidades interesadas na obtención das bonificacións citadas no artigo anterior, 
presentarán a correspondente solicitude no Rexistro Xeral do Concello, acreditando 
suficientemente as circunstancias que xustifiquen a súa pretensión. As citadas solicitudes 
presentaranse cun mínimo de dez días de antelación á celebración da actividade en cuestión. 
 
Exencións 
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Artigo 10º  
Estarán exentos do pagamento das tarifas por utilización dos Pavillóns do Ramo e de San 
Valentín o Concello de Fene, os colexios públicos do concello, os partidos políticos e centrais 
sindicais con implantación municipal así como os órganos de representación do cadro de 
persoal do Concello.  
 
Artigo 11º   
Estarán exentos do pagamento das tarifas por utilización dos ximnasios, instalacións 
deportivas descubertas e instalacións culturais o Concello de Fene, os colexios públicos do 
concello, os partidos políticos e centrais sindicais con implantación municipal, os órganos de 
representación do cadro de persoal do Concello e as entidades inscritas ou que solicitaran a 
súa inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións.  
 
Artigo 12º 
As persoas veciñas de Fene ou que traballen no concello e acrediten esta condición nos 
termos que se establezan na convocatoria, terán unha redución do 34% nas tarifas do 
campamento de verán de 7 días de duración e do 35,6% nas do campamento de 8 días de 
duración. 
 
Administración e cobranza 
Artigo 13º  
1. Poderase acordar o depósito previo do importe dos dereitos pola utilización das instalacións 
deportivas e culturais ás que se fai referencia na presente Ordenanza.  
2.O período de cobro será do 13 o 26 de cada mes. Cando se trate da utilización das 
instalacións deportivas e culturais, as tarifas considéranse reportadas e cobradas 
simultaneamente coa petición das instalacións, agás no caso das entidades concertadas.  
3. As licencias para utilización das instalacións deportivas, cando se trate de espectáculos non 
deportivos ou deportivos de carácter extraordinario, solicitaranse por medio de instancia 
dirixida ao Alcalde. 
 
Tramitación 
Artigo 14º  
1. As solicitudes de utilización das instalacións dos Pavillóns Polideportivos do Ramo e de 
San Valentín así como as utilizacións especiais da Piscina de Centieiras (cursos, 
competicións...) presentaranse nas oficinas do Pavillón da Xunqueira.  
2. As solicitudes de alugueiro de rúas nos termos e condicións establecidos na Ordenanza 
hanse entregar na Piscina Municipal.  
3. As solicitudes de utilización das instalacións da Casa da Cultura presentaranse na 
Secretaría da concellería de Cultura e Ensino, en modelo oficial e cun mínimo de 72 horas de 
antelación  
4. Unha vez concedida a autorización para a utilización das instalacións, practicarase a 
liquidación dos dereitos e taxas oportunas procedéndose á súa censura pola intervención 
municipal.  
5. Os correspondentes órganos da corporación adoptarán as resolucións que procedan en 
canto ao outorgamento e denegación e, así mesmo, aprobarán as liquidacións dos dereitos 
correspondentes. 
 
Partidas falladas 
Artigo 15º  
Considéranse partidas falladas ou créditos incobrábeis aquelas cotas que non se puidesen 
facer efectivas polo procedemento de prema. Para a súa declaración instruirase o oportuno 
expediente, de acordo co establecido no vixente Regulamento Xeral de Recadación. 
 
Obriga de pagamento 
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Artigo 16º  
As débedas por estas taxas poderán esixirse polo procedemento administrativo de prema, de 
acordo co establecido no vixente Regulamento Xeral de Recadación.  
 
Infraccións e sancións  
Artigo 17º  
As infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos 181 e 
seguintes da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro e a súa normativa de 
desenvolvemento.  
 
Dereito supletorio 
Artigo 18º 
Naqueles supostos non previstos pola presente Ordenanza, será de aplicación a lexislación 
vixente.  
 
Disposición final 
A presente Ordenanza, que consta de 18 artigos, entrará en vigor ao día seguinte da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación no exercicio de 2009, agás as 
tarifas fixadas nos apartados 1.3,1.4, 1.5 e 2.2  do artigo 5  desta ordenanza, que serán de 
aplicación no curso escolar 2009/2010 permanecendo en vigor até que se acorde a súa 
modificación ou derogación” 
 
(Incorpórase á sesión o Sr. Noceda Carballo sendo as dezasete horas e doce minutos) 
 
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 15 de decembro de 2008 , que devén en ditáme nos termos anteriormente 
transcritos.” 
 
Non producíndose intervencións, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o ditame da 
Comisión Informativa de Promoción Económica e Facenda de data 23 de decembro de 2008, 
sendo aprobado por unanimidade. 
 
  Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 23 de decembro de 2008 que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 
 
5º.- ANULACIÓN DE ACREEDORES POR OBRIGAS RECOÑECIDAS 
CORRESPONDENTES A EXERCIZOS PECHADOS. 
 
A continuación dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción 
Económica de data  23 de decembro de 2008 que transcrito literalmente di: 
 
“5º.- PROPOSTA DE ANULACIÓN DE ACREEDORES POR OBRIGAS RECOÑECIDAS 
CORRESPONDENTES AOS EXERCICIOS PECHADOS POR PRESCRIPCIÓN. 
 
 Seguidamente dáse conta da proposta da Alcaldía de data 9 de decembro de 2008 relativa 
ao asunto epigrafiado, que transcrita di: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDIA   
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ASUNTO.- ACREEDORES POR OBRIGAS RECOÑECIDAS CORRESPONDENTES A 
EXERCICIOS PECHADOS – PROPOSTA DE ANULACION. 
 
 Dada conta da proposta de anulación de acreedores por obrigas recoñecidas 
correspondentes a exercicios xa pechados dende un punto de vista contable e da súa 
oportuna baixa en Contabilidade, formulada pola Intervención  de Fondos Municipales, 
conforme ó detalle que despois se indicará. 
 
CONSIDERANDO que a proposta formulada pola Intervención de Fondos Municipales trae  a 
sua causa no análise efectuado da efectiva composición dos saldos en diferentes contas 
representativas de masas patrimoniais integrantes do Balance da Entidade Local, como 
resultan ser as que se refiren ó Grupo 4 de Contas “Acreedores por Obligaciones 
Reconocidas” e, en orde, todo elo, a determinar a materialidade dos saldos resultantes. 
 
CONSIDERANDO que do análise efectuado  dedúcese a necesidade de depurar 
determinados saldos do Grupo de Contas referido, en concepto no que atañe á conta de 
“Acreedores por Obrigas recoñecidas”  correspondentes a  exercicios xa pechados dende un 
punto de vista contable, na que figuran como rexistros contables obrigas da Entidade que 
poden considerarse como non certas por obedecer a supostos de prescripción, motivos todos 
eles que recomendan a depuracion dos saldos. 
 
CONSIDERANDO  que neste caso é de aplicación o procedemento xeral previsto na BEO 50ª 
do orzamento do exercício 2008 e que segundo se informa póla Intervención considérase 
mais adecuado en atención á propia natureza do procedemento somete-lo ós mesmos 
requisitos que a aprobación do orzamento dando asimesmo audiência  os interesados. 
 
Visto o informe emitido pola Intervención de Fondos Municipales nº 521/2008,  esta Alcaldía  
formula a seguinte proposta, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda: 
 
  Primeiro.-  Aprobar inicialmente a proposta de anulación de Acreedores por Obrigas 
Recoñecidas   correspondentes a exercicios xa pechados dende un punto de vista contable 
por importe de 36.538,07 €  e conforme ó detalle por conceptos e exercicios que a 
continuación se expón, ordenando  a sua oportuna baixa na Contabilidade Municipal, dacordo 
cos informes que obran no  expediente. 
 
CODIGO 
CONTABLE DESCRIPCIÓN/ TERCEIRO 

 
MOTIVO EUROS 

2002/911.46300

SUBVENCION POR APORTACION DE 
ENERXIA ELECTRICA. 
MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA 
RIA DE FERROL. 

 
PRESCRIPCION 

30.405,17 

2004/452.22706

PROGRAMA NATACION ESCOLAR, 3º 
TRIMESTRE, ABRIL. SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE GALICIA, SL 

 
PRESCRIPCION 

1.765,80 

2004/452.22706

PROGRAMA NATACION ESCOLAR, 3º 
TRIMESTRE, MAIO. SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE GALICIA, SL 

PRESCRIPCION 

2.354,40 

2004/452.227.06

PROGRAMA NATACION ESCOLAR, 3º 
TRIMESTRE, XUÑO. SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE GALICIA, SL 

PRESCRIPCION 

1.765,80 

2004/313.481.00 

SUBVENCION PARA O TRATAMENTO 
DE DROGODEPENDENCIAS. CANDIDO 
DIAZ PENA 

PRESCRIPCION 

18,90 
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2004/313.48002 

SUBVENCION CONCEDIDA  PROGRAMA 
ATENCION O MENOR. Mª MAR CORTES 
RODRIGUEZ 

PRESCRIPCION 

200,00 

2004/313.480.01 

SUBVENCION PARA O TRATAMENTO 
DE DROGODEPENDENCIAS. 
GERARDO PAZOS FERNANDEZ 

PRESCRIPCION 

28,00 
 TOTAL  36.538,07 
 
Segundo.- Acordar a sua exposición pública mediante edicto inserto no Boletín Oficial da 
Provincia por un periodo de quince días hábiles previa notificación os terceiros afectados. 
 
Terceiro.-O expediente considerarase definitivamente aprobado  se durante o  citado  prazo 
non se houberan  presentado reclamacións. 
 
Fene, a 9 de decembro de 2008. 
  O ALCALDE.  
Asdo.- Iván Puentes Rivera”      
                                                          
   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 con  seis(6) votos a favor( dos/as 
Sres/as Polo Gundín, Rodríguez Carballeira, Silvar Canosa, García Balado, Bértoa Puente e 
Sánchez Martínez), e coa abstención do Sr. Noceda Carballo, acorda  ditaminar 
favorablemente a proposta da Alcaldía de data 9 de decembro de 2008 que devén en ditáme 
nos termos anteriormente transcritos.” 

 
Non producíndose intervencións, pola Presidencia sométese a votación ordinaria o ditame da 
Comisión Informativa de Promoción Económica e Facenda de data 23 de decembro de 2008, 
sendo aprobado por unanimidade. 
 
  Á vista do resultado da votación, declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa de 
Facenda e Promoción Económica de data 23 de decembro de 2008 que devén en acordo nos 
termos anteriormente transcritos. 

 
6º.- MOCION DO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO POPULAR SOBRE MEDIDAS A 
ADOPTAR EN DEFENSA DO FUTURO DO ESTALEIRO NAVANTIA-FENE. 
 
Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización e Seguridade 
de data 2 de xaneiro de 2009 que transcrito literalmente di: 

 
“SEGUNDO.- MOCIÓN DO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO POPULAR SOBRE MEDIDAS 
A ADOPTAR EN DEFENSA DO FUTURO ASTELEIRO DE NAVANTIA-FENE. 
 
 Seguidamente dáse conta da moción do grupo político do partido popular relativa ao asunto 
epigrafiado, de data 1 de decembro de 2008. 
 
 Aberto o turno de intervencións pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez 
concedido, manifesta que falaron de reducir o texto da moción suprimindo a mnotivación da 
urxencia e a exposición de motivos, polo que a moción queda reducida á proposta de acordo 
que, transcrita di: 
 
“1º.- Se urxan as xestión e trámites pertinentes no senso de que por parte das institucións 
supra municipais se afronte a maior urxencia a execución da infraestructura de gran escala 
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denominada Rolda Oeste a fin de potenciar as xa de por si excelentes condicións das 
instalacións do Estaleiro fenés. 
 
2º.- Se determine na revisión do puntual do planeamento municipal inviabilizar o uso ou 
destino do actual solo industrial ocupado por la planta naval para fins distintos os 
estrictamente vencellados coa súa actividade promovente. 
 
3º.- Se decrete paralelamente ao trámite de modificación puntual e acorde co marco normativo 
de aplicación a suspensión de licencias en todo o ámbito do estaleiro para aquelas 
actividades diverxentes coa construcción naval ou complementarias a mesma (licencias de 
construcción, parcelación, actividade, etc.) no senso de cercenar calquera ocupación ou 
implantación allea. 
 
4º.- Se curse comunicación a SEPI ( Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), no 
senso de que se absteña en establecer negociacións destinadas a implantar actividades 
fabriles dentro do recinto do estaleiro distintas as de precisado carácter naval ou 
complementarias a mesmo con advertencia de rexietamento da corporación a calquera 
cambio de uso diferente o xa referido. 
 
5º.- Se de traslado da decisión municipal os organismos pertinentes que por disciplina legal 
teñan obrigada audiencia ou coñecemento no procedemento, tanto as de carácter autonómico 
como da administración do Estado.” 

 
 O Sr. Pico Sanmartín pide o uso da palabra e , unha vez concedido, manifesta que a eles a 
moción lles vale sen a exposición de motivos. 
 
 Seguidamente intervén o Sr. Noceda Carballo e manifesta que a moción ten plantexamentos 
diverxentes verbo da postura que  o grupo do PSdeG-PSOE mantén; que entenden que a 
saída da situación da Comarca pasa pola diversificación industrial,  e que unha medida para 
elo é a da utilización do solo ocioso que está no estaleiro ; que a moción limita calquera tipo 
de uso que non sexa de construcción naval, polo que o grupo socialista  entende que é unha 
moción que limita o desenvolvemento do Concello  polo que non pode apoiar esta moción. 
 
 A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido, 
manifesta que quere ler a moción con tempo e que nesta Comisión váise abster. 
 
 De seguido pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido, di 
que para él a moción non ten sentido, porque fai unhas semanas o Pleno da Corporación 
aprobóu por unanimidade unha moción a instancia do Comité de empresa de Navantia  sobre 
o asunto e tratar agora outra  no lle parece serio. 
 
 Rematadas as intervencións pola Presidencia sométese o asunto a votación ordinaria, 
obténdose o seguinte resultado: 
 
   Votos a favor:  Tres (3),(dos/a  Sres/a  Galego Feal, Bértoa Puente e Pico Sanmartín) 
  Votos en contra: Catro (4), (dos/a  Sres/a  Noceda Carballo, Rodríguez Carballeira, García 
Balado e  Lourido González) 
  Abstencións: Unha (1), (do Sr. Sánchez Martínez). 
 
 Á vista do resultado da votación declárase ditaminada desfavorablemente a moción nos 
termos nos que queda redactada, anteriormente transcritos. “ 
 

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, manifesta 
que na comisión  se retirou a xustificación da urxencia e da moción, reducíndose única e 
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exclusivamente aos puntos da solicitude,  se ben  nesa comisión  xa se fixo unha modificación  
dun dos puntos,  polo que reiteran a moción na que o que se pide básicamente  é que se 
manteña a situación  urbanística actual do estaleiro. Continúa a súa intervención o Sr. Galego 
Feal e di que queren facer unha modificación na moción,  no punto segundo,  onde di 
“puntual”,  que pasaría a ser “xeral”,  e no punto terceiro,  onde di “puntual”, pasaría a ser 
“xeral”,  e no punto cuarto engadir “…excepto as instalacións ocupadas pola antiga Imenosa”. 
 
 A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez  Martínez quen,  unha  vez 
concedido, manifesta que hai algúns puntos nos que, pode coincidir, como é o primeiro,  pero 
verbo dos outros puntos,  uns os ve incongruentes, e outros se deberían tomar as decisións 
no momento correspondente. Di que é unha reivindicación constante entre todos  que volva o 
estaleiro totalmente  á construcción naval e que o que non se debe conceder solo para montar 
pequeños chiringuitos; que se viñese unha empresa moi grande e crease moitísimos postos 
de traballo terían  que replantearse o tema;  di que en canto ao punto terceiro lle serve o que 
dice;  que no cuarto,  si se lle podería esixir que sexa preferentemente;  que hai outra cousa,  
xa  que recentemente aprobouse unha moción do Comité de Empresa de Navantia por 
unanimidade na que se esixía o desbloqueo da construcción naval,  polo que para él a moción 
que presenta o grupo do Partido Popular non ten  moito sentido,  polo que váise abster. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Polo  Gundin  quen, unha vez concedida di que o 
BNG ten claro que Fene e esta comarca conta cunha infraestructura inmellorable para a 
construcción naval; que teñen un acordo do Estado coa Unión  Europea que impide a 
construcción naval civil ata o dous mil quince e teñen no contexto actual  o compromiso do 
Presidente do Goberno de reabrir as negociacións para desbloquear  e renegociar ese acordo 
e que esa data do 2015 se poida adiantar e Astano poida recuperar o seu  uso que non debe 
ser outro que o da construcción naval civil;  di que nese sentido apoian esta moción e cren 
que é moi importante non desagregar os terreos deste estaleiro porque ese si podería ser o 
principio do fin  real da posibilidade de que nese estaleiro se fagan barcos, que é para o que 
está feito, non para facer outro tipo de actividades industriais que,  incluso,  poderían ser 
contestadas socialmente,  como foron outras e están sendo outras  no ámbito da ría. 
 
A continuación  pide o uso da palabra o Sr. Noceda Carballo quen,  unha vez concedido, 
manifesta que o grupo municipal socialista na Comisión Informativa votou en contra da moción  
pero hai algúns aspectos que a dia de hoxe foron revisados e son elemento de  reflexión para 
o cambio da súa posición;  di que aínda que consideran que a moción non é de todo oportuna, 
xa que o grupo socialista sempre defendeu a unidade de acción xunto co  comité de empresa, 
dado que e o que se trata é o de defender que exista construción naval no estaleiro non será 
o grupo socialista quen se opoña a iso, senón todo o contrario; di que ademáis á vista das 
modificacións propostas neste Pleno  polo Sr  Galego Feal, e tendo en conta o fondo do 
asunto o grupo socialista vaise abster. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha  vez concedido, manifesta que 
eles apoiaron a moción  presentada polo Comité de Empresa de Navantia,  e seguen a apoiar 
e cren que iso non entra en contradición coa moción que eles presentan; di que lle gustaría 
lembran que no estaleiro hai unha pancarta na que di que o estaleiro non se arrenda nin se 
vende e que coa  moción que presenta o que pretende  e que non se parcele o estaleiro e non 
se venda a pedazos; que se aparece unha grande empresa haberá que buscarlle solo 
industrial, ampliando ou tratando de ampliar o polígono de Vilar do Colo e pregunta que 
empresa máis grande pode vir a esta comarca que a que xa hai e repostase,  ningunha,  e 
que se así fora supón que todos os partidos da Corporación poñerían o hombro para que non 
se fora de Fene.   
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido,  
manifesta que cando se referíu a unha grande empresa, referíase a unha grande empresa 
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que fora compatible co medio; que o obxectivo primeiro é que Astano volva á construcción 
naval é algo que  desde esquerda unida o teñen  moi claro.  
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundin quen, unha vez concedido, manifesta 
que cre que non teñen que dispersarse  as forzas,  senón  concentrarse  para que Astano se 
dedique á actividade para a que foi concebido que é a construcción naval,  e que con esta 
moción se garante que a infraestructura se manteña para esa finalidade. 
 
De seguido pide o uso da palabra o Sr. Noceda Carballo quen,  unha vez concedido, di que o 
seu grupo tampouco está de acordo en que Astano se compre, se venda nin en que se 
parcele; que o grupo socialista o que defende é a unidade de acción co comité  de empresa e,  
polo tanto, traballar conxuntamente con eles en todas as iniciativas que plantexen; que o que 
o grupo socialista plantexa é a reactivación da construción  naval do estaleiro e o que tamén 
plantexa é a aposta pola diversificación  industrial no Concello. 
 
Rematado o debate,  polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación  ordinaria o ditame da 
Comisión Informativa de Organización e Seguridade de data 2 de xaneiro de 2009 coas 
modificacións na moción propostas polo Sr. Galego Feal, obténdose o seguinte resultado. 
 
 Votos a favor: Ningún  
 Votos en contra:  Nove (9) ( dos/as Sres/as Polo Gundín, Couto Seijido, Pico 
Sanmartín, Roca Requeijo,  Vigo López, Galego Feal, Bértoa Puente, Fornos Corral e Franco 
Casal). 
 Abstencións: Oito (8), (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Noceda Carballo, López 
Rodríguez, Lourido González, Silvar Canosa,  Rodríguez Carballeira,  García Balado e 
Sánchez Martínez). 
 
 Á vista do resultado da votación declárase aprobada a moción do grupo politico do 
partido popular que di:  
 
“1º.- Se urxan as xestión e trámites pertinentes no senso de que por parte das institucións 
supra municipais se afronte a maior urxencia a execución da infraestructura de gran escala 
denominada Rolda Oeste a fin de potenciar as xa de por si excelentes condicións das 
instalacións do Estaleiro fenés. 
 
2º.- Se determine na revisión xeral do planeamento municipal inviabilizar o uso ou destino do 
actual solo industrial ocupado por la planta naval para fins distintos os estrictamente 
vencellados coa súa actividade promovente. 
 
3º.- Se decrete paralelamente ao trámite de modificación xeral e acorde co marco normativo 
de aplicación a suspensión de licencias en todo o ámbito do estaleiro para aquelas 
actividades diverxentes coa construcción naval ou complementarias a mesma (licencias de 
construcción, parcelación, actividade, etc.) no senso de cercenar calquera ocupación ou 
implantación allea. 
 
4º.- Se curse comunicación a SEPI ( Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), no 
senso de que se absteña en establecer negociacións destinadas a implantar actividades 
fabriles dentro do recinto do estaleiro distintas as de precisado carácter naval ou 
complementarias a mesmo con advertencia de rexietamento da corporación a calquera 
cambio de uso diferente o xa referido, excepto as instalacións ocupadas pola antiga Imenosa”. 
 
5º.- Se de traslado da decisión municipal os organismos pertinentes que por disciplina legal 
teñan obrigada audiencia ou coñecemento no procedemento, tanto as de carácter autonómico 
como da administración do Estado.” 
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7º.- MOCIÓN DO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO POPULAR SOBRE REALIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PARA SORTEAR A VÍA FÉRREA ENTRE O 
CRUCEIRO E A AVENIDA MARQUÉS DE FIGUEROA. 
 
Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización e Seguridade 
de  data 2 de xaneiro de 2009  que transcrito literalmente di: 
 
“TERCEIRO.- MOCIÓN DO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO POPULAR SOBRE 
REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN PARA SORTEAR A VÍA 
FÉRREA ENTRE O CRUCEIRO E A AVENIDA MARQUES DE FIGUEROA(PERLIO), FENE. 
 
 Seguidamente dáse conta da moción do grupo político do Partido Popular de data 24 de 
novembro de 2008 relativa ao asunto epigrafiado que, transcrita di: 
 
                                         “MOCIÓN AO PLENO 
Gumersindo Galego Feal en calidade de portavoz do grupo municipal do Partido Popular do 
concello de Fene. 
 
TEMA: REALIZACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PARA SORTEAR A 
VIA FERREA ENTRE O CRUCEIRO E A AVENIDA MARQUES DE FIGUEROA (PERLIO). 
 
                                  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Que transcorrido un tempo prudencial desde que o Sr. Alcalde o iniciou as xestións ante a 
ADIF, Administrador de Infraestructuras  Ferroviarias, relativo execución dunha infraestructura 
de comunicación que una a zona de O Cruceiro con Marqués de Figueroa (Perlío), sen que a 
tempo presente coñézase ou se nos teña informado de resolución sobre o particular. 
 
 Considerando así mesmo o continuo perigo e alto risco para os usuarios/transeuntes que 
utilizan o actual paso a nivel, ubicado nun punto de escasa visibilidad, atendendo igualmente 
que dito paso puidese ser suxeito de supresión por razóns urbanísticas ou imperativos do 
organismo ferroviario, e tendo presente a demanda dos veciños afectados por esta precaria 
situación, é evidente que a urxencia do tema é unha xustificación incuestionable por variedade 
de motivos. 
 
A alta densidad de poboación da contorna, a responsabilidade inducida ante unha desgraza 
irreparable, a vitalización das actividades comerciais enclavadas, a esistencia  de tránsitos 
dependentes en razón á localización dun equipamento público-centro da Terceira Idade e o 
emprazamento no seu ámbito da Igrexa e cemiterio parroquial, son sen dúbida argumentos 
mais que sobrados para demandar a premura da súa execución. 
 
A dimensión desta necesidade ao noso entender, debe ser obxecto dunha determinación 
colexiada, complementaria e de reforzo ás xestións e demais peticións que realicen os 
membros do equipo de goberno, no ben entendido sentido de poñer formalidad institucional e 
dar a coñecer de modo exhaustivo o estado da situación ao organismo responsable de 
RENFE para que tome razón formal e oficial do asunto e asuma a súa obrigación interviniente 
e a súa responsabilidade en supostos de accidente. 
 
POR TODO O ANTERIORMENTE EXPOSTO, O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR (PP) PROPON A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 
 
Pronunciamento de Concello Pleno no sentido de instar a  intervención urxente da ADIF, 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Ministerio de Fomento) para a execución desta 
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infraestructura de comunicación, brindando ao efecto a vontade colaboradora do Concello nas 
axudas técnicas e urbanísticas dentro das súas posibilidades a fin de axilizar a redacción do 
proxecto e a ejecución das correspondentes obras, a maior brevidade. 
                                                        En Fene a 24 de novembro de 2008 
                                   
                                                        Asdo.- O Portavoz do Grupo Municipal do Partido 
                                                        Popular (PP) 
                                                                    Gumersindo Galego Feal”. 
 
Aberto o turno de intervencións (..../....) 
 
 Rematadas as intervencións, pola Presidencia sométese o asunto a votación ordinaria, 
obténdose o seguinte resultado: 
 
 Votos a favor: Dous (2), (dos/as Sr/a Galego Feal e Bértoa Puente). 
 Votos en contra:  Cinco (5), dos/as Sres/as  Noceda Carballo, Rodríguez Carballeira, García 
Balado, Lourido González e Pico Sanmartín). 
 Abstencións: Unha (1), (do Sr. Sánchez Martínez). 
 
 Á vista do resultado da votación declárase ditaminada desfavorablemente a moción do grupo 
político do Partido popular anteriormente transcrita.” 
 

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, manifesta  
que manteñen a moción, que son conscientes de que por parte da Alcaldía xa se fixeron 
xestións ante Adif pero non teñen coñecemento do seu resultado; que con esta moción o que 
pretenden é avalar esas xestións do Sr. Alcalde e que quere lembrar aos partidos que votaron 
en contra na Comisión  que este é un  tema sensible, xa que os veciños da zona teñen ao 
redor de seiscentas setenta sinaturas para pedirlle ao Concello que realice xestións  ao 
respecto,  e pregunta que lles vai respostar o goberno municipal, porque despois de ter 
realizado todas as xestións que dice que realizou  o que tería que decirlle aos veciños e que 
isto xa está incluído nos presupostos xerais do Estado do ano dous mil nove e non está 
incluído,  polo que, no ano dous mil nove non se vai levar a efecto, xa que se non existe 
consignación presupostaria mal se pode realizar. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido,  
manifesta que todos os grupos non votaron en contra na comisión xa que desde esquerda 
unida o  ven necesario e pensan que hai que seguir insistindo; que non poden esperar a que 
chegue o  AVE e é indubitable que é necesario un  paso xa que é perigoso cruzar a vía e en 
calquera momento pode producirse un accidente,  polo que vai votar a favor da moción. 
 
Seguidamente pide o uso da palaba o Sr. Polo Gundin quen, unha vez concedido, manifesta 
que ven que existe a necesidade,  pero tamén que a infraestructura da vía do tren ten que ter 
unha visión global no seu conxunto; di que se está empezando  a redactar un anteproxecto de 
desdobramento da vía do tren polo que desde o seu grupo lle parece máis prudente é ver 
globalmente  a activación que teñen  que facer como corporación e solicitarllo a Adif en todo o 
tramo, tanto pasos peonís, pasos de automóviles e a estación  en todas as zonas, xa que o 
importante é conseguir que Adif cando faga a actuación en  Fene, que a está facendo, o que 
sería oportuno é ter todas aquelas previsións parroquia por parroquia e tramo por tramo para 
facelo ben, un  estudio  global e non  ir mandando reclamacións illadas, senón unha actuación 
en conxunto. Remata a súa intervención o Sr. Polo Gundín dicindo que polo dito pediría a 
retirada da moción para traer unha conxunta actuando en todos os frentes. 
 
Deseguido intervén  o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que o grupo municipal do PSde G-
PSOE votou en contra na  Comisión non porque non estea de acordo coa moción, senón pola 
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oportunidade do momento en que se presenta;  di que a vía do tren ten en Perlío, dous puntos 
que é importante salvar:  o apeadoiro de Perlio e, na zona do cruceiro, a construcción dun 
paso elevado; que o grupo municipal asume a demanda dos veciños como unha das 
cuestións a resolver con maior urxencia e é unha das prioridades a resolver; di que é certo 
que se trata dunha infraestructura que non é competencia municipal, senón do Goberno de 
España, a través do Ministerio de Fomento; di que desde aquela mantiveron diversas reunións 
e realizou xestións ante Adif primeiro a nivel provincial,  logo a nivel territorial e finalmente en 
outono do pasado ano realizáronse  dúas reunións,  unha coa presidencia de Adif na que lle 
trasmitiron  a disposición de Adif,  non  só de facer o paso elevado no Cruceiro,  senón tamén  
o soterrado na estación de Perlío para suprimir o paso elevado que hai neste momento,  e que 
lles indicaron que o que precisaban era a orde de Fomento para poder acometer esa obra,  
polo que tiveron unha segunda reunión na dirección xeral de ferrocarris do  Ministerio de 
Fomento na que se lles transmitíu a necesidade de acometer esta obra que consideran 
prioritaria para o Concello e Fomento lles dixo que o estudiaría,  e semanas  máis tarde ,  a 
finais de ano, Fomento lles comentou que era viable e que entraba dentro das súas previsións 
orzamentarias en canto a mantemento da linea férrea Ferrol-Betanzos e que xa tiña 
transmitido a orde a Adif para acometer a obra; que a semana pasada falou novamente co 
presidente de Adif e lle confirmou que tiña as dúas obras, a da zona da estación e a do 
Cruceiro de Perlio, que  pulirían  os aspectos técnicos e económicos para poder contratala 
pero que a obra se realizará e xa están a traballar nela. Remata a súa intervención o Sr. 
Alcalde dicindo que polo exposto van votar en contra da moción,  non porque non se comparta 
o que se pide, senón porque ese proceso xa esta feito polo goberno. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido,  manifesta 
que se alegra de coñecer que iso xa se conseguíu pero non está nos presupostos e se non 
hai cartos  mal se pode facer a infraestructura polo que mentres non vexan o inicio das obras 
van manter a moción . 
 
Rematado o debate,  polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria o ditame da 
Comisión Informativa de Organización e Seguridade de data 2 de xaneiro de 2009 obténdose 
o seguinte resultado:   
 
 Votos a favor: Doce (12) ( dos/as Sres/as Puentes Rivera,  Noceda Carballo, López 
Rodríguez,  Lourido González,  Rodríguez Carballeira,  García Balado,  Silvar Canosa, Polo 
Gundín ,  Couto Seijido,  Pico Sanmartin,  Roca Requeijo e Vigo López.) 
 

Votos en contra:  Cinco (5) (dos/as Sres/as Galego Feal, Bértoa Puente, Fornos Corral,  
Franco Casal e Sánchez Martínez) 

 
 Abstencións: Ningunha. 

 
Á vista  do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 

de Organización e Seguridade de data 2 de xaneiro de 2009  e,  consecuentemente,  non 
aprobada a moción do grupo politico do Partido  Popular. 
 
8º.- MOCIÓN DO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AO 
GOBERNO A QUE DISOLVA OS CONCELLOS GOBERNADOS POR ANV. 
 
Seguidamente dáse conta do ditame da Comisión Informativa de Organización e Seguridade 
de data 2 de xaneiro de 2009 que transcrito literalmente di: 
 
“ CUARTO.- MOCIÓN DO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AO 
GOBERNO A QUE DISOLVA OS CONCELLO GOBERNADOS POR ANV. 
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 A continuación dáse conta da moción do grupo político do Partido popular  relativa ao asunto 
epigrafiado, de data  17 de decembro de 2008 que, redactada en castelán,di:  
 
“MOCION PARA INSTAR AL GOBIERNO A QUE DISUELVA LOS AYUNTAMIENTOS 
GOBERNADOS POR ANV 
 
La Ley Orgánica 1/2003, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la 
seguridad de los Concejales, modificó el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
para establecer los motivos y el procedimiento a seguir para la disolución de ayuntamientos 
cuando sus órganos de gobierno realicen actos que atenten gravemente contra el interés 
general. 
 
Así, el apartado 1 del artº 61 establece: 
 

“El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo 
caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, 
a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión 
gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de 
sus obligaciones constitucionales”. 

 
A su vez, el apartado 2 del artº 61 entiende como “decisión gravemente dañosa para los 
intereses generales, “los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales 
que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o 
a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que 
menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. 
 
Cuando vemos que el terrorismo de ETA sigue siendo causa de dolor en nuestro País. 
Mientras la sociedad se conmueve por los últimos atentados de esta banda asesina y la 
ciudadanía se manifiesta en rechazo de estos crímenes, en los Ayuntamientos gobernados 
por ANV la respuesta siempre es el silencio y la negativa reiterada de sus alcaldes a condenar 
esta barbarie, lo que les hace cómplices ante los demás de esas acciones criminales. 
 
Ese comportamiento tan distinto y opuesto al que se manifiesta en el resto de las instituciones 
y que se realiza en forma concertada y sistemática cada vez que se produce un atentado, 
abre la puerta y justifica la disolución de los ayuntamientos controlados por ANV, formación 
que además ha sido ilegalizada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre 
de 2008. 
 
La sociedad difícilmente puede entender que la modificación del artículo 61 de la Ley de 
Bases de Régimen Local haya servido al Gobierno para disolver un Ayuntamiento como el de 
Marbella debido al impacto del escándalo producido por la conducta de su alcalde y todos sus 
concejales, excepto los del PP; y no sea capaz ese mismo Gobierno de iniciar el 
procedimiento de disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, alegando falta de 
cobertura legal. 
 
Por todo ello, el Grupo municipal / provincial / insular popular eleva a la consideración del 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
    PRIMERO. El Ayuntamiento de Fene exige  al Gobierno de la Nación que inste cuanto 
antes el procedimiento de disolución de los Ayuntamientos dirigidos por ANV, porque tiene 
suficiente amparo legal, hay precedentes y solo es una cuestión de voluntad política. 
   SEGUNDO. Instar al Gobierno de la Nación para que vete el destino del dinero del Fondo 
Estatal de Inversión Local recientemente aprobado mediante Real Decreto-Ley 9/2008 que 
beneficiaría a los Ayuntamientos presididos por ANV, y en su lugar, lo reparta a las 
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Diputaciones Forales respectivas, para que no se vean perjudicados los vecinos de esos 
municipios. 
   TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, Rodríguez 
Zapatero. 
 
En  Fene, a 17  de diciembre de 2008. 
 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 Gumersindo Galego Feal” 
 
Aberto o turno de intervencións (..../....) 
 
 Rematadas as intervencións, pola Presidencia sométese o asunto a votación ordinaria, 
obténdose o seguinte resultado: 
 
      Votos a favor:  Dous (2) , (dos/as Sr/a Galego Feal e Bértoa Puente). 
      Votos en contra: Seis (6), (dos Sres/as Noceda Carballo, Rodríguez Carballeira, García 
Balado, Lourido González, Pico Sanmartín e Sánchez Martínez). 
       Abstencións: Ningunha. 
 
 Ä vista do resultado da votación declárase ditaminada desfavorablemente a moción do grupo 
político do Partido Popular anteriormente transcrita.” 
 

Aberto o debate pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, manifesta 
que é o Consello de Ministros,  a iniciativa propia e co coñecemento do Consello de Goberno 
da Comunidade Autónoma o que ten a facultade para disolver os Concellos; que o apartado 
primeiro  do artigo 61 da Lei Orgánica 1/2003 e o seu apartado segundo facultan  ao goberno 
a que leve adiante esa disolución, disolución que xa se levou a afecto en Concellos como 
Marbella,  aínda que,  por cuestións graves,  para eles menos graves do que está a suceder 
co País Vasco; di que cren que se debe tomar esa iniciativa porque eses Concellos incumplan 
de xeito grave e reiterado a lei e, por tanto, iso o veñen manifestando coas suás actuacións, 
que a Sentencia do Tribunal Supremo do 22 de Setembro de 2008 dixo que ANV colaboraba 
de xeito  grave e reiterado con Batasuna, o sexa, que son terroristas como eles; que ANV se 
nega a condenar os atentados da banda terrorista ETA, se nega a retirar os nombres de 
etarras nas rúas,  aproba partidas para axudar aos presos da banda terrorista ; que isto foi 
advertido xa cando se presentaron  as listas e agora é o Tribunal Supremo quen di que son 
uns terroristas,  polo que deben desaparecer de todas as institucións porque humillan a todas 
as persoas que exercen a democracia no País Vasco; di que se debe instar de xeito inmediato 
a disolución dos Concellos gobernados por ANV; que non se pode esquecer que os cartos do 
Fondo Estatal de Investimento Local que van a eses Concellos van para os terroristas,  polo 
que eses cartos deberían  ser xestionados pola Deputación Foral. Continúa a súa intervención 
o Sr. Galego Feal dicindo que cre que a situación é grave e que o goberno debe tomar as 
medidas oportunas. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido, di 
que vai votar en contra da moción como xa manifestou na comisión;  que cre que isto non é a 
solución do problema;  que se a solución fora ilegalizalo,  estaría encantado pero pensa que a 
solución ten que vir por outros camiños; que desde esquerda unida sempre se condenou, se 
condena e se condenarán  todos os actos terroristas de ETA e todos os que existen no resto 
do mundo; di que é triste que se trate de sacar con este tema réditos electorais  e que ve a 
moción oportunista. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha  vez concedido,  manifesta 
que van a votar en contra da moción e que a propia exposición de motivos xa di por qué;  que 
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se disolveu Marbella pero non os Concellos gobernados polo Gil, porque como di o Tribunal 
Constitucional, nos casos de disolución débese estar caso por caso, individualmente, que 
disolver con carácter xeralizado unha serie de Concellos do País Vasco vai en contra de todas 
as  sentenzas que existen no actual sistema xudicial; que entende que desde un punto de 
vista emocional calquera persoa de ben actuaría de xeito visceral pero en política, e sobre 
todo  a xustiza non  pode actuar visceralmente , ten que actuar con  presunción de inocencia,  
con  probas é caso por caso, con  din as  diferentes sentenzas;  que non  consideran ético que 
existan membros dunha Corporación que non condenen o terrorismo e que existan Alcaldes 
que cando matan a un  vecino do pobo se quede tan tranquilo,  ou intranquilo, pero que non 
diga nada, eles iso non o comparten, pero tamén existen nesas mesmas Corporacións outros 
partidos políticos que non son capaces de poñerse de acordo para darlle a volta a ese pleno;  
di que a moción lles parece desafortunada, demagóxica e que intenta utilizar cuestións 
emocionais para xustificar un rendemento político que en ningún caso é rentable; di que o que 
si teñen que facer os tribunais de xustiza impulsados pola fiscalía ou por quen corresponda é 
adoptar as probas necesarias para que se inicien os procedementos xudiciais. 
 
A continuación  pide o uso da palabra o Sr. Noceda Carballo quen, unha vez concedido, 
manifesta que o grupo do PSdeG-PSOE vai votar en contra da moción,  en primeiro lugar por 
unha cuestión de forma, xa que o Partido Popular asinou un pacto antiterrorista no que se 
fixou que é o goberno o que marca a politica antiterrorista e a moción lle parece unha 
deslealtade a ese acordo; di que evidentemente os atentados terroristas son sempre 
condenables, así como a actitude dos cargos públicos que non  os condenaban.  Continúa a 
súa intervención o Sr. Noceda Carballo dicindo que non  poden condenar a un partido por 
actitude dalgúns dos seus integrantes; que os partidos non poden decidir quen pode ou non  
ser partido,  porque hai que ir abordando caso por caso e que teñen que ser os xuíces e 
xulgados quenes determinan quen está  cometendo un  delito. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, manifesta que 
cre que hai unha confusión ou non  leeron a moción; que ANV está ilegalizada, hai unha 
resolución xudicial de setembro de 2008 que así o establece;  que na moción non se pide que 
se faga dun xeito xeralizado; que eles, a quen se lles tacha de oportunistas, hai moito tempo 
que pediron  ao Ministerio Fiscal a ilegalización de todas as listas e foi o Ministerio Fiscal , a 
instancias do goberno, quen  non as ilegalizou. Remata a súa intervención o Sr. Galego Feal 
dicindo que lembren que as sentenzas xudiciais son de obrigado cumprimento. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido,  
manifesta que o terrorismo en España ten moitos anos; que a primeira acción violenta  foi no 
ano 1968; que no período  democrático  as forzas politicias en xeral sempre tiveron a actitude  
de deixar a iniciativa antiterrorista ao partido que gobernaba; que en España,  durante o 
periódo democrático, só houbo dúas ocasións nas que algunhas forzas políticas non 
respetaron iso; que na primeira etapa democrática, cando presidía o Goberno Adolfo Suárez a 
extrema dereita  iba a armarlle o cristo ao goberno chamándolle traidor, asesino, etc;  que esa 
extrema dereita desaparece do pais e está hoxe instalada no partido popular e rexurde no 
Partido Popular no Sr. Aznar; que outra vez de novo o partido popular utiliza o terrorismo non 
para eliminalo, senón para desgastar ao goberno e isto se está reproducindo en España;  
nunca primeira etapa foi a extrema dereita e hoxe o partido popular; que o partido popular 
utiliza o terrorismo para desgastar  ao goberno e este Pleno ten que dicir que non vai por ahí a 
cousa, porque hoxe, por sorte, a maioría das forzas políticas, agás minorias moi minoritarias, 
teñen ben distinguido quenes son as que apoian  o terrorismo e quenes non; que cre todo o 
mundo tamén  sabe que a loita antiterrorista está ben dirixida e ETA nunca foi tan  débil como 
é nestes momentos; que se trata de que a iniciativa a segue a levar o goberno e que non ten 
sentido mocións deste tipo que non van por aclarar nada e que o partido popular sabe de 
sobra que os cargos públicos  son dos cargos públicos non dos partidos políticos,  pero non lle 
interesa,  xa que o que pretende é desgastar ao goberno. 
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Deseguido pide o uso da palabra a Sra. Bértoa Puente quen, unha vez concedido, manifesta 
que o Sr. Rodríguez Carballeira nos últimos plenos está a dar unhas  leccións de moral, e que 
desde o respeto que lle profesa como político e como persoa,  lle pide e roga que todas esas 
leccións de extrema dereita e todas esas faltas de respeto antidemocrático que di, teñén os 
representantes do Partido Popular, que vaia á sede do Partido Socialista aquí de Fene, que 
algún membro da súa executiva foi condenado por sentenza por ameazar a unha política 
desta Corporación  por exercer o seu cargo para o cal foi elixida democráticamente, e colla o 
atril e lle expoña ese valores porque non  os teñen nada claro, e é un  militante do seu partido. 
Continua a súa intervención  a Sra. Bértoa Puente e di que non lle digan  oportunistas porque 
ela ata agora estivo calada pero que o que non está disposta a soportar é que outro membro 
do partido socialista lle veña aquí a dar leccións de moral. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Rodríguez Carballeira quen, unha vez concedido, 
di que él esta valorando actuacións dunha forza política,  nada máis. 
 
Rematado o debate,  polo Sr. Alcalde-Presdiente, sométese a votación ordinaria o ditame  da 
Comisión Informativa de Organización e Seguridade adoptado en sesión de data 2 de xaneiro 
de 2009, obténdose o seguinte resultado:  
 
  Votos a favor: Trece (13), (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Noceda Carballo, López 
Rodríguez, Lourido González, García Balado, Rodríguez Carballeira,  Silvar Canosa,  Polo 
Gundín,  Couto Seijido, Pico Sanmartin,  Roca Requeijo, Vigo López e Sánchez Martínez ) 
 

Votos en contra: Catro (4),(dos/as Sres/as Galego Feal, Bértoa Puente,  Fornos Corral 
e Franco Casal). 

 
Abstencións: Ningunha. 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobado o ditame da Comisión Informativa 

de Organización  e Sguridade de data 2 de xaneiro de 2009 e, consecuentemente non 
aprobada a moción do grupo politico do Partido Popular. 
 
9º.- DACCIÓN DE CONTA DO ESCRITO PRESENTADO POLO VOCEIRO DO GRUPO 
POLÍTICO DO PSdeG-PSOE DE DATA 29 DE DECEMBRO DE 2008 SOBRE 
REPRESENTANTES NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. 
 

 A continuación dáse conta do escrito relativo ao asunto epigrafiado de data 29 
de decembro de 2008 (entrada 29.12.08, núm rexistro 15062) 
 
10º.- DACCIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 

 
A continuación dáse conta das Resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número  772 do 
1 de decembro de 2008 e a número 848 do 30 de decembro de 2008. 

 
11º.- MOCIÓNS URXENTES. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta que hai varias mocións 
presentadas, dúas sobre os ataques de Israel contra Palestina e que cada un dos voceiros as 
retiran en aras a presentar unha conxunta, dos grupos municipais do PSdeG-PSOE e do BNG 
e procede a dar lectura á mesma que, transcrita di: 
 
 “Os Grupos Municipais do PSdeG-PSOE e do BNG ó abeiro do desposto na lexislación 
vixente presentan para o seu debate e votación a seguinte moción sobre a AGRESIÓN QUE 
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O GOBERNO DE ISRAEL ESTÁ A COMETER NESTES DÍAS CONTRA A INDEFENSA 
POBOACIÓN DE PALESTINA NA FRANXA DE GAZA ao Pleno do Concello de Fene: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Pleno do Concello de Fene acorda e esixe: 
 
1.  Rexeitar os bombardeos e invasión levadas a cabo polo exército de Israel, que evidencias 
ó colofón da blocaxe perpetrada polo Estado israelí contra o pobo de Gaza, en Palestina, 
constituindo un crime de guerra. 
2.  O cese inmediato dos bombardeos e de todas as operacións militares contra a poboación 
palestina. 
3.  O retiro incondicional dos territorios actualmente ocupados polos colonos israelís e a 
entrega das colonias en perfecto estado para os palestinos. 
4. O dereito ao retorno dos refuxiados palestinos e o reintegro das propiedades confiscadas 
ou unha compensación económica. 
5.  A indemnización ás vítimas dos crimes e os xuizos pertinentes aos responsábeis das 
mesmas. 
6.  Transmitir a solidaridade e apoio á representación do pobo de Palestina en Galiza. 
7.  Remitir candaseu escrito de condena ao Presidente e Vicepresidente da Xunta de Galicia, 
Presidente do Goberno español, Ministerio de Axuntos Exteriores e Embaixada de Israel, coa 
petición de que o Estado español suspenda as relacións diplomáticas e económicas co 
Estado de Israel ata que no se poña fin a agresión militar, invasión e blocaxe que está a 
perpetrar na franxa de Gaza, en Palestina. 
8.  Que o Goberno de España reclame a suspensión do acordo de asociación da Unión 
Europea con Israel, actualmente vixente, acolléndose ao artigo segundo do devandito 
documento, que contempla esta posibilidade diante da vulneración dos dereitos humanos. 
9.  Solicitar, asi mesmo, que o Estado español inste oficialmente ao cumplimento das 
reiteradas resolucións da ONU relativas á retirada do estado de Israel dos territorios ocupados 
incluíndo Xerusalén-Este, tal e como determinan as resolucións da ONU (194 e 242); ao 
tempo que se demanda, no marco das Nacións Unidas, o envío inmediato dunha misión de 
observación e interposición co fín de garantir a fin da blocaxe e da agresión militar”. 
 
Continúa o Sr. Alcalde a súa intervención e manifesta que a urxencia da moción ven motivada 
polo feito de que se trata dun ataque militar que se está a producir nestes días, e non parece 
razoable esperar un mes para presentala e coñecela a “posteriori”. 
 
Deseguido pola Presidencia sométese a votación ordinaria a urxencia da moción, sendo 
aprobada por unanimidade. 
 
Á vista do resultado da votación declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha vez concedido, manifesta 
que eles teñen unha moción alternativa e procede a dar lectura aos acordos que propoñen, 
que son os seguintes: 
 
 “- Manifestar a nosa profunda indignación ante a morte de civiles inocentes 
recoñecendo o dereito de calquera nación a defenderse de ataques terroristas e proteger aos 
seus cidadás, considerando prioritario un alto o fogo que permita o acceso de axuda 
humanitaria e evacuación e asistencia dos feridos. 

- Instamos ás partes en conflicto a observar e respetar o dereito internacional, 
especialmente o humanitario, para evitar o dolor engadido á poboación civil palestina de 
Gaza, que leva anos sufrindo o conflicto sobrevivindo nunhas durísimas condicións de vida. 
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 - Apoiamos a loita democrática contra o terrorismo de Hamas, pois a firmeza é o único 
camiño para a defensa dos dereitos e libertades dos cidadáns en calquera pais, sen embargo 
é indispensable que se faga desde a mesura e desde o máis escrupuloso respeto aos dereitos 
e libertades fundamentais, evitando por tódolos medios ás vítimas civís inocentes. 
 - Instamos a colaboración coa autoridade nacional de Palestina para que no exercizo 
das súas competencias desarme á organización terrorista “Hamas” e controle as súas 
actividades ilegais contra o propio pobo e a veciña Israel como paso indispensable para a 
solución pacífica do conflicto. 
 - Esixir o cumprimento das resolucións xa aprobadas por Nacións Unidas para o 
recoñecemento do Estado palestino independente, democrático e viable. 
 - Subrayar a necesidade de que os actores globais en especial o cuarteto , en Madrid, 
se impliquen no fondo da resolución definitiva do conflicto construindo unha paz xusta, global 
e duradera como rezan tódalas resolucións do Consello de Seguridade da ONU”. 
 
Intervén o Sr. Alcalde-Presidente e pregunta ao Sr. Galego Feal se a proposta á que deu 
lectura é como sustitución ou como adicción. 
 
O Sr. Galego Feal intervén e di que non dá tempo a refundir todo. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido, di 
que coinciden cos puntos plantexados. 
 
Non producíndose máis intervencións, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación 
ordinaria a moción dos grupos municipais do PSdeG-PSOE e do BNG, obténdose o seguinte 
resultado:  

Votos a favor:  trece (13), (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Noceda Carballo, 
López Rodríguez, Lourido González, García Balado, Rodríguez Carballeira, 
Silvar Canosa, Polo Gundín, Couto Seijido, Pico Sanmartín, Roca Requeijo, 
Vigo López, e Sánchez Martínez) 
 
Votos en contra:  Ningún. 
 
Abstencións:  catro (4), (dos/as Sres/as Galego Feal, Bértoa Puente, Fornos 
Corral e Franco Casal) 

 
A vista do resultado da votación declárase aprobada a moción dos grupos municipais do 
PSdeG-PSOE e do BNG anteriormente transcrita. 
 
Seguidamente polo Sr. Alcalde sométese a votación ordinaria a moción presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, obténdose o seguinte resultado: 
 

Votos a favor:  catro (4), (dos/as Sres/as Galego Feal, Bértoa Puente, Fornos 
Corral e Franco Casal) 
 
Votos en contra:  doce (12), (dos/as Sres/as Puentes Rivera, Noceda Carballo, 
López Rodríguez, Lourido González, García Balado, Rodríguez Carballeira, 
Silvar Canosa, Polo Gundín, Couto Seijido, Pico Sanmartín, Roca Requeijo e 
Vigo López) 
 
Abstencións:  unha (1), (do Sr. Sánchez Martínez). 

 
Á vista do resultado da votación declárase non aprobada a moción do grupo municipal do 
Partido Popular. 
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Seguidamente intervén o Sr. Alcalde e manifesta que hai outra moción presentada por parte 
do Bloque Nacionalista Galego demandando a creación dunha comisión especial de 
investigación sobre o asunto que todos teñen coñecemento en relación ás obras da casa 
situada no parque Castelao. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, manifesta que 
á vista dos últimos acontecementos consideran urxente a moción relativa á creación dunha 
comisión de investigación para que todos os grupos poidan ver o que ocorréu para poder ter 
criterio e opinión. 
 
A continuación polo Sr. Alcalde sométese a votación ordinaria a urxencia da moción, sendo 
aprobada por unanimidade. 
 
A vista do resultado da votación, declárase aprobada a urxencia da moción. 
 
Pide novamente o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, procede a dar 
lectura á moción que, transcrita di: 
 
“Manuel Polo Gundín (32668642V) portavoz do GM do BNG do Concello de Fene propón ao 
abeiro da legislación vixente a seguinte Moción. 
 

Exposición de motivos 
 

Que ante os últimos acontecementos relativos á imputación do anterior alcalde de 
Fene, Xosé Mª Rivera Arnoso nun presunto delito de malversación de fondos públicos e 
falsificación documental, faise necesario e urxente que toda a corporación municipal teña toda 
a información e poda recoller as testemuñas de quen estime oportuno para obter os datos 
necesarios para o coñecemento propio e como representantes do pobo de Fene, é polo que 
propoñemos a adopción dos seguintes; Acordos: 

 
1º.-  Crear unha Comisión Especial de investigación conformada por todos os grupos políticos 
que analice e clarifique as actuacións do anterior alcalde do BNG, Xosé Mª Rivera Arnoso, e a 
posterior actuación do actual alcalde do PSOE, Iván Puentes Rivera, en relación ás obras, 
patrimonio municipal, situada no parque Castelao e obxecto dunha denuncia perante a 
fiscalía. 
2º.- Cada organización política designará un representante na comisión de investigación que 
terá o voto ponderado á súa representación nas comisións informativas ordinarias. A sesión 
constitutiva celebrarase o 5º día hábil seguinte ao da data no que estean nomeados os 
representantes dos grupos políticos municipais. 
3º.-  Actuará como secretaria/o un funcionaria/o nomeado polo Alcalde e a proposta da 
Secretaría Xeral do Concello. 
4º.- A periodicidade da celebración das sesións será determinada na sesión constitutiva. 
Fene a 8 de xaneiro de 2009 
Asdo. Manuel Polo Gundín 
SR ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE” 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal, quen unha vez concedido, di que 
acaban de ter coñecemento desta moción; que cren que o Sr. Rivera Arnoso non ten 
responsabilidade política xa que non é Concelleiro, pero que o Partido Popular vai votar a 
favor. 
 
O Sr. Sánchez Martínez pide o uso da palabra e, unha vez concedido, di que está de acordo 
coa moción. 
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Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Noceda Carballo quen, unha vez concedido, 
manifesta que coinciden coa proposta que se fai, xa que sempre apoiaron calquera iniciativa 
para facer pública calquera tipo de proceso que se faga, polo que apoian a creación da 
Comisión, evidentemente sen entrar nas accións xudiciais. 
 
Rematadas as intervencións, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinaria a 
moción do grupo municipal do BNG, sendo aprobada por unanimidade. 
 
A vista do resultado da votación declárase aprobada a moción do grupo municipal do BNG 
anteriormente transcrita. 
 
12º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

A  continuación pide o uso da palabra o Sr. Galego Feal quen, unha  vez concedido, pregunta, 
en relación ás beirarrúas de Conces,  se a Xunta remitíu o proxecto e se cumpre o Plan Xeral 
de Ordenación Municipal; di que queren saber datos e prazos verbo do muro das Chancas;  
pregunta se o goberno segue a manter a previsión de levar o Xulgado de Paz á Casa de Cela;  
pregunta pola subvención concedida ao Xulgado de Paz para material e se se ten  
coñecemento de que ao Xulgado se lle remitíu unha fotocopiadora como nova cando ten vinte 
mil copias.  
 
Continúa a súa intervención  o Sr. Galego Feal e di que queren saber se desde o Concello se 
fixo algunha xestión concreta en relación coa Nacional Sexta. Di que en canto ao Fondo 
Estatal de Investimento Local queren saber se hai algunha previsión de obras a incluir;  
pregunta si se solicitaron subvencións á Deputación para elimininación de  barreiras 
arquitectónicas e para envellecemento activo;  di que quere saber cando vai a entrar en 
funcionamento o punto limpo;  pregunta como está o tema do wifi en Vilar do Colo e se en 
relación as ofertas públicas de emprego  de 2006, 2007 e  2008 si se iniciaron os trámites. 
 
Continúa o Sr. Galego Feal e pregunta sobre si se iniciou algunha xestión para a confección 
do inventario, se existe algunha previsión en relación ao presuposto de 2009, e roga que 
cando se confeccione se teña máis previsións, xa que ven que no ano 2008 se levaron vinte e 
seis modificacións presupostarias. 
 
Deseguido pide o uso da palabra a Sra. Couto Seijido quen, unha vez concedido, di que en 
relación ao tema da subvención para envellecemento activo, a técnica responsable está 
elaborando o proxecto; que en relación á subvención para eliminación de barreiras 
arquitectónicas o luns remitirán a documentación. 
 
Seguidamente intervén o Sr. Alcalde e manifesta que en canto ao tema dos presupostos a 
maioría  dos concelleiros  teñen  presentado o seu anteproxecto para o 2009 e que a partir de 
ahí elaborarase o borrador. 
 
Continúa o Sr. Alcalde dicíndo que en canto á sede do Xulgado de Paz, a vontade do goberno 
é a de non trasladalo a esa zona. 
 
(Aúsentase da sesión a Sra Couto Seijido sendo as dezanove horas e corenta e un  minutos) 
 
Continúa o Sr. Alcalde e di que en canto ao punto limpo, unha vez aclarado un tema con 
SEPES fai dúas semanas,  chamoulles para que poñan data para ir ao Notario e que unha vez 
adquiridos os terreos, o Concello os poñerá a disposición da Xunta. Di que o inventario de 
bens esta solicitado á Deputación Provincial pero que ésta aínda non respondeu. 
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A continuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen,  unha vez concedida, 
manifesta que as beirarrúas de Conces se enmarcan dentro do que a Xunta denomina 
Seguridade Vial; di que o proxecto non está informado polo técnico municipal. Di que en 
relación  ao muro das Chancas,  o estudio de enxeñería está a estudiar as posibilidades;  que 
en canto ao Fondo Estatal de Investimento Local estan vendo diferentes cousas, e 
valorándoas e que unha vez valoradas,  manterán  unha reunión cos grupos politicos. 
 
Deseguido pide o uso da palabra o Sr. Noceda Carballo quen, unha vez concedido, di que a 
relación de postos de traballo está concedida  pola Deputación; que en canto á oferta pública 
de emprego de 2005 faltaba o nomeamento do representante da Academia Galega de 
Seguridade e que chegou a semana pasada,  polo que o proceso xa se pode desbloquear. 
 
Remata o Sr. Noceda Carballo a súa intervención dicindo que en relación á pregunta 
formulada polo Sr. Galego Feal sobre a fotocopiadora do Xulgado de Paz lle contestará por 
escrito porque neste momento non  pode facelo. 
 
A continuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez concedido, manifesta 
que en relación  á zona wifi de Vilar do Colo, tanto o Concello de Cabanas como o de Fene 
pediron unha subvención á Consellería de Industria que foi concedida; di que foi construída no 
Poligono na zona de Cabanas, que xa foi  presentada aos empresarios e que espera que a 
finais deste mes se faga unha presentación oficial. 
 
Seguidamente pide o uso da palabra o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido 
pregunta como vai o tema das placas solares na piscina e como está o tema dos presupostos, 
xa que se dixo que ían estar ante de fin de ano. 
 
O Sr. López Rodríguez pide o uso da palabra e, unha vez concedido, manifesta  que en  
relación as placas solares da piscina, nin na Deputación nin no Concello existe información 
sobre a carga que pode soportar o teito da piscina, polo que se pedíu un estudo á 
Universidade da Coruña. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás dezanove 
horas e  cincuenta e dous minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo elo a 
presente acta, do que eu, secretaria xeral, dou fe. 
 
           Vº e prace,                           A secretaria xeral, 
     O Alcalde-presidente 
 
 
 
 
Asdo. Iván Puentes Rivera.                                         Asdo.: Pilar María Pastor Novo. 
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