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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO 

DATA: 27 DE MARZO DE 2008 

HORA: 20.30 

  

 No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Foz (Lugo), sendo as 

20:30 horas do día VINTE E SETE DE MARZO DE 2008, previa convocatoria ó efecto ás 20:30 

horas, reúnese o Concello Pleno co obxecto de celebrar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria baixo a presidencia do Sr. Alcalde Presidente D. José María García Rivera e coa 

asistencia dos Concelleiros: 

- D. Xaime Cancio Rodríguez 

- Dª. Ana A. Incera Ares 

- Dona Rosa Alonso Rodríguez  

- D. Pedro M. Fernández Marful  

- D. Ramón Sixto Legaspi   

- D. Ángel Cao Pérez   

- Dona. María Lidia Rodríguez Moreda  

- D. José Luís Sánchez García  

- Dona. María Luisa Prieto Fanego 

- D. Xoán Carlos González Basanta   

- D. Balbino Fernández López  

- Dona María Xosefa Alonso Otero 

Secretario: D. Diego Ballina Díaz, secretario do Concello de Foz 

Asiste tamén o interventor municipal: D. Luís Ramón Vázquez Parga 

 

 A Presidencia, tras comproba-la existencia do quórum esixido polo artigo 90 do 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión e pásase ó estudo, 

debate e votación dos asuntos incluídos na Orde do Día da convocatoria. 
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ORDE DO DÍA 

1º- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES DE DATAS 24 DE XANEIRO 
E 13 DE FEBREIRO DE 2008 (PLENOS ORDINARIO E EXTRAORDINARIO DE SORTEO 
DAS MESAS ELECTORAIS RESPECTIVAMENTE).- 

 As actas son aprobadas por unanimidade. 

 

2º- DECRETOS DENDE A ÚLTIMA SESIÓN: DAR CONTA.- 

 A Corporación dáse por enterada. 

 

3º- PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á MODIFICACIÓN DA DATA DE CELEBRACIÓN 
DOS PLENOS MUNICIPAIS.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte proposta da Alcaldía ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa: 

 De conformidade coas conversas mantidas cos voceiros dos grupos municipais e 

dacordo co previsto no artigo 46 da lei 7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local e no artigo 

78 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 

e tomando en conta o previsto para a revocación de acordos regulado na Lei 30/92. 

 

PROPOÑO: 
 

PRIMEIRO. Revocar o acordo plenario de data 25 de xuño de 2007 que fixaba os Plenos 

Municipais a cuarta semana do mes ás 20:30 horas. 

 

SEGUNDO. Acordar a fixación da data de celebración do Pleno Municipal o derradeiro xoves 

de mes ás 20:30 horas. 

 Sometido a votación o ditame é aprobado por unanimidade. 
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4º- PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DA PLANTILLA DE 
PERSONAL.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte proposta da Alcaldía ditaminada 

pola Comisión Informativa: 

 De conformidade co disposto no artigo 90 da Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora 
das Bases de Réxime Local, corresponde a cada Corporación, aprobar anualmente, a través 
do Orzamento, a plantilla municipal, que deberá comprender todos os postos de traballo 
reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. A plantilla haberá de responder a 
principios de racionalidade, economía e eficiencia, iso de conformidade co disposto no 
precepto anteriormente citado. 
 
 Atendendo á súa vez ao sinalado no artigo 126.3 do Real Decreto Lexislativo 
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais 
vixentes en materia de Réxime Local a modificación dos equipos durante a vixencia do 
Orzamento requirirá o cumprimento dos trámites establecidos para a modificación daquel. 
 
 En vista da non aprobación do orzamento municipal para o ano 2008 resulta 
preciso realizar a aprobación separada da plantilla municipal en orde a cubrir as vacantes 
existentes e a adaptar o citado instrumento ás necesidades de persoal. As principais 
modificacións que se propoñen ao documento son os seguintes: 
 
a) A incorporación á plantilla dunha praza de policía municipal en situación de vacante unha 
vez que se produciu a xubilación dun membro desta. 
 
b) A modificación da xornada laboral do locutor de radio que viña prestando os seus 
servizos a tempo parcial para pasalo a tempo completo vistas as necesidades de 
funcionamento da radio. 
 
 Polo tanto e de conformidade co disposto nos artigos 126 e 127 do Real Decreto 
Lexislativo 781/1.986, do 18 de Abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións 
legais vixentes en materia de Réxime Local, por esta Alcaldía proponse ao Pleno da 
Corporación a adopción dos seguintes acordos: 
 
Primeiro. - Aprobar inicialmente a Plantilla de Persoal do Concello de Foz para o ano 2008 no 
que se recollen as modificacións antes referenciadas. 
 

PLANTILLA DE PERSOAL 
 
 
A) POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARREIRA 
 

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES GRUPO 
1. - HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL    
1.1. - SECRETARIO 1 --- A1 
1.2. - INTERVENTOR 1 --- A1 
2. - ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL    
2.1. - SUBESCALA TÉCNICA    
2.1.1. - TÉCNICO 1 --- A2 
2.2. - SUBESCALA ADMINISTRATIVA    
2.2.1. - ADMINISTRATIVO (RECADADOR) 1 1 C1 
2.3. - SUBESCALA AUXILIARES    



 

4 
 

      

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
  Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo) 
  Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00  

2.3.1. - AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 4 --- C2 
2.4. - SUBESCALA SUBALTERNOS    
2.4.1. - BEDEIS 2 --- E 
3. - ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL    
3.1. - SUBESCALA TÉCNICA    
3.1.1. - ARQUITECTO 1 --- A1 
3.1.2. - TÉCNICO MEDIO (APARELLADOR) 1 --- A2 
3.1.3. - AUXILIAR (CAPATAZ) 1 --- C1 
3.2. - SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS    
3.2.1. - POLICÍA LOCAL    
3.2.1.1. - OFICIAL 1 --- C2 
3.2.1.2. - POLICÍA 8 1 C2 
3.2.2. - PERSOAL DE OFICIOS    
3.2.2.1. - OPERARIO (CONDUTOR) 1 1 E 

TOTAL 23 3 --- 
 
 
B) POSTTOSE DE TRABALLO SUXEITOS Á LEXISLACIÓN LABORAL 
 

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES 
ASISTENTE SOCIAL 1 --- 
TÉCNICO DE CULTURA 1 --- 
ENCARGADO BIBLIOTECA 1 --- 
EDUCADOR FAMILIAR 1 --- 
EDUCADOR SOCIAL 1 --- 
TÉCNICO TURISMO 1 1 
DIRECTOR ESCOLA DE MUSICA 1 --- 
TÉCNICO DE RADIO 1 --- 
LOCUTOR DE RADIO 2 --- 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO REXISTRO 1 --- 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECADACIÓN 1 1 
BEDEL CASA DE CULTURA 1 --- 
EMPREGADAS FOGAR (AXUDA DOMICILIO) 2 --- 
OFICIAL 1ª URBANISMO 12 --- 
OFICIAL 1ª RECOLLIDA LIXO 2 --- 
OFICIAL 1ª EDUCACIÓN 1 --- 
OFICIAL 2ª RECOLLIDA LIXO 5 --- 
OFICIAL 2ª DEPORTES (PAVILLÓN) 1 --- 
PERSOAL SERVIZOS MÚLTIPLES 3 --- 
PEÓNS RECOLLIDA DE LIXO 9 6 
PEÓNS XARDINERÍA 2 --- 
LIMPADORAS 6 2 

TOTAL 56 10 
 
 
 
Segundo. Ordenar a publicación do presente acordo no BOP outorgando prazo de quince días 
para a presentación de reclamacións polas causas e motivos recollidos no artigo 169 do 
TRLHL, considerándose definitivamente aprobado se non se presentan alegacións no citado 
prazo. 
 
Terceiro. Que se remita á plantilla de persoal, unha vez aprobada definitivamente, á 
Administración Xeral do Estado (Delegación Provincial do Ministerio de Facenda) e á 
Consellaría de Economía e Facenda da Xunta de Galicia para o seu coñecemento. 
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O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: O equipo 
debe aprobarse cos presupostos, o noso grupo pode aceptar a modificación da xornada do 
locutor da radio, o que non pode aceptar é que se intente aprobar o equipo sen o presuposto 
do que debe formar parte. Ademais debe terse en conta que a RPT está próxima a aprobarse e 
nela van ir recollidas unha serie de prazas que logo terán que materializarse no presuposto. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 

O equipo debe aprobarse co presuposto non se pode sacar, como pretenden facer, pola porta 
de atráis. O que se materializa aquí é a falta de planificación do goberno municipal na política 
de persoal. 

 
O SEÑOR ALCALDE: Amba-las dúas modificacións son necesarias, a creación dunha 

praza de policía municipal. dadas as necesidades do Concello, e a ampliación da xornada do 
traballador da radio en atención ao traballo publicitario que está a realizar. 

 Sometido a votación o ditame obtén seis votos a favor (D. José María García 
Rivera, D. Xaime Cancio Rodríguez Dona Rosa Alonso Rodríguez, Ana Aránzazu Incera 
Ares, D. Pedro M. Fernández Marful e D. Ramón Sixto Legaspi) e sete votos en contra(D. 
Ángel Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez García, Dª 
María Luisa Prieto Fanego,D. Xan Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López 
e Dona María Xosefa Alonso Otero), quedando en consecuenza rexeitado. 

 A continuación polo señor Alcalde, dentro do mesmo punto da orde do día 

sométese a consideración a seguinte proposta formulada de verbo: 

• A modificación da plantilla vixente en orde á modificación da xornada laboral do locutor 

de radio que viña prestando os seus servizos a tempo parcial para pasalo a tempo 

completo vistas as necesidades de funcionamento da radio. 

 Sometido a votación a proposta é aprobada con dez votos a favor (D. José 
María García Rivera, D. Xaime Cancio Rodríguez Dona Rosa Alonso Rodríguez, Ana 
Aránzazu Incera Ares, D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto Legaspi, D. Ángel 
Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez García e Dª María 
Luisa Prieto Fanego) e tres votos en contra D. Xan Carlos González Basanta, D. Balbino 
Fernández López e Dona María Xosefa Alonso Otero. 

 

5º- PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DA RECTIFICACIÓN DO 
INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS A 31 DE DECEMBRO DE 2006: APROBACIÓN SE 
PROCEDE.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte proposta da Alcaldía ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa: 
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RECTIFICACION INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS Á DATA DECEMBRO 2007 
 
 

Valoración de bens e dereitos do Concello de Foz a 31 de Decembro de 2007, que ascende á 
cantidade de 15.547.655,35 €. 
 
ALTAS HABIDAS NO ANO 2007 
 
1.-BENS INMOBLES: 
 
-Local en planta baixa Edif..Damián en Paseo Colón    90.000,00 € 
-Terreo en Fondás-Mañente         7.200,00 €  
-Terreos en Veiga de Requeijo-San Acisclo     11.263,00 €     
-Terreos en Espiñeira-Fazouro          2.500,00 € 
-Terreos en Depósito de Area e Xunqueira do Terrón-Fazouro          74,12 € 
-Terreos en Cmño. Vello-Vilaxoane           1.698,66 € 
-Terreos en Cmño. Vello (El Palomar)-Vilaxoane          526,98 € 
-Terreos en Pozos-Cubelo-Veiga da Cruz-Vilaxoane       1.982,70 € 
-Terreos en Juncal del Terrón-Fazouro            500,00 € 
-Vial C.P. 2006 “De a Cruz pola Ratega a Praia de LLas”   305.541,00 € 
-Vial C.P. 2009 “De muelle de Foz a Ctra. Ferreira a Foz”   227.370,00 € 
-Saneamento en Mañente, Cordido e Peizá     699.954,70 € 
 
TOTAL BENS INMOBLES               1.348.611,26 € 
 
ALTAS HABIDAS NO ANO 2007 
 
1.-BENS MOBLES: 
 
-Vehículo para servizo contra incendios                119.980,00 € 
-Vehículo para recollida de residuos sólidos urbáns              135.480,00 € 
-Motocicleta Policía Local           6.000,00 € 
-Vehículo Fiat Panda           6.500,00 € 
-Equipamento Parque Geriátrico 3ª Idade (Parque da Ribeira)    23.025,54 € 
 
TOTAL BENS MOBLES                  290.985,54 € 
 
 
 
VALORACION ULTIMA RECTIFICACIÓN A 31-12-2006  13.908.060,55 € 
VALORACION RECTIFICACION A 31-12-2007      1.639.596,80 € 
TOTAL VALORACION A 31-12-2007     15.547.657,35 € 

 Sometido a votación o ditame é aprobado por unanimidade. 
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6º- PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á APROBACIÓN DAS BASES E 
CONVOCATORIA REGULADORA DAS CONDICIÓNS E REQUISITOS PARA A 
CONCESIÓN DAS ACHEGAS E AXUDAS PARA O CURSO ESCOLAR 2007/2008 
DIRIXIDAS A ANPAS DO CONCELLO DE FOZ.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte proposta da Alcaldía ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa: 

 Visto o expediente tramitado para a aprobación dunhas bases específicas e a 

convocatoria de axudas con destino ás ANPAS do Concello de Foz para o presente curso. 

 

 Visto que se considerou convinte por esta Alcaldía efectuar a convocatoria e 

concesión das devanditas subvencións. 

 

 Visto o informe de Secretaría emitido en data 11/02/08, no que se indicaba a 

lexislación aplicable e o procedemento a seguir para convocar e conceder as subvencións. 

 

 Visto o informe de Intervención sobre a existencia de crédito para a atención do 

gasto derivado da concesión das devanditas subvencións. 

 

 Examinada a documentación que a acompaña, e de conformidade co establecido 

na normativa en materia de subvencións: 

 

PROPOÑO 
 

PRIMEIRO. Aprobar as seguintes bases e convocatoria de axudas: 

BASES REGULADORAS DÁS CONDICIÓNS E REQUISITOS PARA A CONCESIÓN DE 
ACHEGAS E AXUDAS PARA O CURSO ESCOLAR 2007/2008, DIRIXIDA A ANPAS DO 

CONCELLO DE FOZ 
 
ARTIGO 1. Obxecto da Subvención 
 
De acordo co establecido no artigo 17 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións, por medio da presente establécense as bases reguladoras da concesión de 
subvencións dirixidas a ANPAS dos colexios públicos e IES radicados no Concello de Foz, 
conforme aos principios de igualdade e non discriminación, publicidade, transparencia, 
concorrencia, obxectividade, eficacia e eficiencia, recollidos na devandita Lei. 
 
ARTIGO 2. Áreas Obxecto de Subvención 
 
O Concello, por medio dos procedementos previstos nestas bases, poderá conceder 
subvencións nas seguintes áreas: 
 
A realización de actividades educativas, formativas, culturais e lúdico-festivas que teñan como 
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obxectivo ou desenvolvemento de conductas pro sociais, nas súas diferentes formas, facendo 
especial fincapé nos procesos de integración intercultural. Entendendo interculturalidade como 
o intercambio entre as culturas receptoras e as culturas inmigrantes, con valores de tolerancia 
e respecto á diferenza necesarios para unha sociedade cada vez máis múltiple e diversificada. 
 
Non serán obxecto de subvención os investimentos reais, os gastos de mantemento ordinario 
(luz, auga, teléfono, limpeza,…), as obras e reparacións de locais e instalacións, os gastos que 
consistan exclusivamente en comidas, os gastos que non estean directamente vinculados á 
actividade realizada ou que carezan da natureza propia desa actividade. 
 
O período que se terá en conta para a realización de actividades será durante o curso 
académico 2007/2008 e o tipo de gastos financiados serán estrictamente gastos correntes nos 
que incorran os beneficiarios para o desenvolvemento das súas actividades. 
 
ARTIGO 3. Beneficiarios 
 
Terá a consideración de beneficiario de subvencións a persoa que haxa de realizar a 
actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situación que lexitima a 
súa concesión. 
 
Poderán solicitar estas subvencións ás Asociacións de nais e pais de alumnos/ás domiciliadas 
en Foz, legalmente constituídas e inscritas non Rexistro Municipal de Asociacións. 
 
Non poderán obter a condición de beneficiario as Entidades nas que concorra algunha das 
circunstancias seguintes: 
 
a) Ser condenadas mediante Sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter 
subvencións ou axudas públicas. 
 
b) Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera procedemento, 
acharse declarado en concurso, estar suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados 
conforme á Lei Concursal, sen que concluíra o período de inhabilitación fixado na Sentenza de 
cualificación do concurso. 
 
c) Dar lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución asine de calquera 
contrato asinado coa Administración. 
 
d) Estar incursa a persoa física, os Administradores das Sociedades Mercantís ou aqueles que 
exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos da Lei 12/1995, 
do 11 de maio, de Incompatibilidades dos Membros do Goberno da Nación e dos Altos Cargos 
da Administración Xeral do Estado; da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades 
do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas; ou tratarse de calquera dos cargos 
electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, nos 
termos establecidos nesta ou na Normativa autonómica que regule estas materias. 
 
e) Non se achar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade 
Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se determine regulamentariamente. 
 
f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso 
fiscal. 
 
g) Non acharse ao corrente do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos 
que regulamentariamente se determinen. 
 
h) Ser sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións 
segundo a Lei Xeral Tributaria. 
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En ningún caso poderán obter a condición de beneficiario ou Entidade colaboradora das 
subvencións, as Asociacións incursas nas causas de prohibición previstas nos apartados 5 e 6 
do artigo 4 dá Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, Reguladora do Dereito de Asociación. 
 
Tampouco poderán obter a condición de beneficiario ou Entidade colaboradora as Asociacións 
respecto dás que a suspendese ou procedemento administrativo de inscrición por atopar 
indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei Orgánica 
1/2002, en tanto non recaia resolución firme na virtude da cal poida practicarse a inscrición no 
Rexistro. 
 
ARTIGO 4. Procedementos de Concesión de Subvencións 
 
As subvencións reguladas nas presentes bases concederanse mediante procedemento en 
réxime de concorrencia competitiva. 
 
Terá a consideración de concorrencia competitiva ou procedemento mediante o cal a 
concesión das subvencións realízase mediante a comparación das solicitudes presentadas, co 
fin de establecer unha prelación entre estas, de acordo cos criterios obxectivos recollidos nas 
bases, adxudicando subvención a aquelas que obtiveran maior valoración, sen superar, en 
ningún caso, o importe da dotación orzamentaria fixada nas bases especificas da convocatoria. 
 
ARTIGO 5. Concesión en Réxime de Concorrencia Competitiva 
 
A) Presentación de solicitudes: 
 
A solicitude, dirixida ao Sr Alcalde-Presidente do Concello de Foz, presentarase no Rexistro de 
entrada do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 38 da Lei 30/1992, de 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 
 
O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais a partir do día seguinte á 
publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. 
 
A solicitude irá acompañada da seguinte documentación: 
 
a) Solicitude debidamente cumprimentada, indicando a contía da subvención que se solicita: 
 
-No caso de solicitudes por persoas xurídicas será asinada polo representante da entidade, 
asociación, ou por quen teña conferida a delegación, debendo acreditar debidamente tal 
circunstancia (certificación do seu nomeamento). 
- No caso de persoas xurídicas (asociacións, fundacións...), certificación do acordo do órgano 
competente (asemblea, xunta directiva,...) onde se aproba a realización do programa ou 
programas para os que se solicita subvención. 
 
b) Programa detallado da actividade que se pretende realizar, coa debida descrición; 
orzamento total debidamente especificado; axuda que se solicita, expresada en cantidade 
absoluta e porcentaxe do orzamento; prazo de realización, con datas de inicio e terminación; 
compromiso de completar o financiamento mediante prestación de traballo, transportes, 
materiais ou metálico, e outros, así como asumir os riscos que puidesen derivarse, se é o caso, 
da prestación da Asociación e do persoal empregado na actividade. 
 
c) No caso de entidades sen ánimo de lucro (asociacións e fundacións), deberán estar 
inscritas, e ter os seus datos actualizados, no Rexistro de Asociacións do Concello de Foz (sito 
na Delegación de Cultura do Concello de Foz, RÚA DE LUGO nº 1. Tfno. 982140675), 
debendo achegar: 
 
- Un exemplar dos Estatutos (no caso de Asociacións). 
- Memoria das actividades que a persoa ou entidade desenvolvese nos dous anos anteriores 
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(salvo que se trate dunha entidade de recente constitución). 
 
d) Documento acreditativo da existencia de solicitudes de subvencións doutras entidades 
públicas ou privadas. 
 
e) Declaración xurada ou responsable de estar ao corrente coas obrigas para coa Facenda 
Local. 
 
f) Certificación dos datos bancarios do solicitante. 
 
g) Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o 
artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de Novembro, Xeral de Subvencións. 
 
No suposto de que os documentos esixidos xa estivesen en poder do Concello, o solicitante, 
sempre que non transcorreran máis de cinco anos dende a finalización do procedemento ao 
que correspondan, poderá facer uso do seu dereito a non o presentar, facendo constar a data e 
o órgano ou dependencia en que foron presentados ou emitidos. 
 
Se non reúnense todos os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano competente 
requirirá ó interesado para que a emende no prazo máximo e improrrogable de dez días, 
indicándolle que se non o fixese, se lle terá por desistido da súa solicitude, logo de resolución 
que deberá ser dictada en termos previstos en artigo 71 de Lei 30/1992. 
 
B) Instrución do procedemento: 
 
O órgano instrutor da concesión das presentes axudas será a Concellería de Educación do 
Concello de Foz. 
 
Será a Comisión de Valoración que se constitúa a que realice a avaliación das solicitudes, 
emitindo informe no que se concrete o resultado de dita valoración e formulará proposta de 
resolución ao órgano competente para resolver. A referida Comisión estará composta polos 
membros da Comisión Informativa Municipal competente en materia de Educación. 
C) Resolución: 
 
Aprobada a proposta da resolución definitiva, o órgano competente, neste caso a Xunta de 
Goberno Local, resolverá o procedemento no prazo de quince días dende a data de elevación 
da proposta de resolución. A resolución deberá ser motivada e, en todo caso, deberán quedar 
acreditados os fundamentos da resolución que se adopte. Igualmente, deberán quedar 
claramente identificados os compromisos asumidos polos beneficiarios; cando o importe da 
subvención e a súa percepción dependan da realización por parte do beneficiario dunha 
actividade proposta polo mesmo, deberá quedar claramente identificada tal proposta ou o 
documento onde se formulou. 
 
Deberá conter o solicitante ou a relación de solicitantes aos que se concede a subvención, e a 
desestimación do resto das solicitudes (xa sexa por desistir, renuncia ao dereito ou 
imposibilidade material sobrevida). O prazo máximo de resolución e notificación é de seis 
meses. O prazo computarase dende a publicación da correspondente convocatoria, a non ser 
que esta pospoña os seus efectos a unha data posterior. 
 
O vencemento do prazo máximo sen notificarse a resolución lexitima os interesados para 
entender desestimada a solicitude da concesión por silencio administrativo. 
 
ARTIGO 6. Créditos orzamentarios 
 
Os créditos orzamentarios aos que se imputan ás subvencións que se concedan ao amparo 
desta convocatoria son os que se conteñan na partida 422.489 do Orzamento Xeral prorrogado 
do Concello de Foz para o exercicio 2008. 
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A concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito axeitado e suficiente no 
momento da resolución da concesión das achegas e a contía total máxima das subvencións 
convocadas é de 3.000,00 euros. 
 
ARTIGO 7. Criterios de valoración de solicitudes 
 
Á vista das cantidades consignadas no orzamento vixente, e á vista da proposta da Comisión 
de Valoración, o órgano competente asignará obxectivamente e de forma individual as axudas, 
ponderándose de acordo aos seguintes criterios: 
 
a) Déficit de actividades análogas no municipio, 25 puntos como máximo. 
b) Colaboración e implicación das familias dos alumnos/ás na realización da actividade, 20 
puntos como máximo. 
c) Orixinalidade e calidade do proxecto, 20 puntos como máximo. 
d) Gratuidade da actividade para os participantes, 15 puntos como máximo. 
e) Dificultade de executarse a actividade sen subvención, 10 puntos como máximo. 
f) Número de destinatarios aos que vai dirixida e duración da actividade, 5 puntos como 
máximo. 
g) Maior porcentaxe de achega da Asociación, 5 puntos como máximo. 
 
ARTIGO 8. Obrigas dos Beneficiarios 
 
Ás obrigas dos beneficiarios son ás seguintes: 
 
a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento 
que fundamenta a concesión da subvención. 
 
b) Xustificar ante o órgano concedente, o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a 
realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou 
desfrute da subvención. 
 
c) Someterse ás actuacións de comprobación, a efectuar polo órgano concedente, así como 
calquera outras de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control 
competentes, tanto nacionais como comunitarios, achegando canta información lle sexa 
requirida no exercicio das actuacións anteriores. 
 
d) Comunicar ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou 
recursos que financien as actividades subvencionadas. 
 
e) Acreditar, con anterioridade a dictarse a proposta de resolución, que se acha ao corrente no 
cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social. 
 
f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente 
auditar, nos termos esixidos pola Lexislación mercantil e sectorial, aplicable ao beneficiario en 
cada caso. 
 
g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os 
documentos electrónicos, en tanto poida ser obxecto das actuacións de comprobación e 
control. 
 
h) Dar a axeitada publicidade de carácter público do financiamento de programas, actividades, 
investimentos ou actuacións de calquera tipo que sexan obxecto de subvención. 
 
i) A se estivese en curso dalgunha das causas de reintegro, deberase proceder ao reintegro da 
contía recibida. 
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ARTIGO 9. Contía 
 
A subvención que o Concello de Foz pode conceder, dentro destas bases, non excederá, en 
ningún caso, de CINCOCENTOS EUROS ( 500,00 Euros), para cada un dos posibles 
beneficiarios. 
 
Asemade, a subvención non superará, en ningún caso, o SETENTA E CINCO POR CENTO ( 
75 por 100), do importe da actividade. 
A estimación do valor da achega das Asociación de Nais e Pais de Alumnos/ás, para a 
realización das actividades a subvencionar, en todo caso, non será inferior ao VINTE E CINCO 
POR CENTO (25 por 100) do orzamento desta. 
 
A concesión de subvencións polo Concello será compatible con calquera outro tipo de 
subvención ou axuda. 
 
En ningún caso o importe da subvención poderá ser de tal contía que, illadamente ou en 
concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da 
actividade subvencionada. 
 
ARTIGO 10. Xustificación e Cobramento 
 
Para percibir a subvención será necesario presentar ao Concello, ademais da que se esixa na 
Ordenanza específica correspondente, a seguinte documentación: 
 
- Instancia subscrita polo beneficiario dirixida ao Alcalde, solicitando o pagamento da 
subvención, indicando o número de conta ao cal se haxa de efectuar transferencia. 
 
- Memoria da actividade realizada. 
 
- Liquidación económica da actividade, xunto con facturas e/ou comprobantes que reflictan 
debidamente a realización da actividade. 
 
- Certificados acreditativos de que o beneficiario  se atopa  ó corrente no cumprimento das 
súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. 
 
As facturas e recibos de pagamento, deberán reunir os seguintes requisitos: 
 
a) O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura. 
 
b) Ser orixinais ou copias debidamente compulsadas, nas que se deberá facer constar 
mediante o correspondente estampillado que foron empregadas para a xustificación da 
presente axuda. 
 
c) Ter referencia de gastos xerados pola actividade obxecto da subvención. 
 
d) Deberá expresar con detalle os bens e servizos adquiridos. 
 
e) Cumprir cos requisitos técnicos esixidos polas leis e regulamentos que establecen as 
características das facturas e ou seu contido: 
 
• Nome, razón social e NIF ou CIF de quen emite a factura. 
• Por separado do IVE o imposto correspondente; no caso de exención deberá constar 
expresamente na factura. 
• Nome do beneficiario da subvención (ou no seu caso o nome do presidente ou 
representante da agrupación sen personalidade xurídica). 
• Descrición detallada do servizo ou subministración prestada. 
• Número de factura, data de emisión e denominación de "factura". 
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A documentación xustificativa deberá presentarse no Rexistro Xeral da Corporación en todo 
caso antes do 15 de decembro de 2008 
 
O pagamento da subvención concedida farase efectivo unha vez xustificados totalmente os 
gastos realizados. 
 
Vista a documentación xustificativa presentada, o órgano competente valorará se se cumpriu a 
finalidade básica obxecto da subvención e neste caso proporá que se efectúe o pagamento. 
 
No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente darase un prazo 
de dez días para a súa corrección. 
 
Poderase establecer a entrega de anticipos ou abonos a conta, determinándose os requisitos, 
límites e garantías que procedan. 
 
ARTIGO 11. O Reintegro 
 
Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia do xuro de amora dende o 
momento do pagamento da subvención ata a data en que a acorde a procedencia do reintegro, 
e na contía fixada no artigo 38.2 dá Lei Xeral de Subvencións, nos seguintes casos: 

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas 
que o impedisen. 

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade, do proxecto ou a non adopción do 
comportamento que fundamentan a concesión da subvención. 

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente, nos termos 
establecidos non artigo 30 da Lei 38/2003, e no seu caso, nas Normas reguladoras da 
subvención. 

d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas no apartado 4 do artigo 
18 da citada Lei 38/2003. 

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control 
financeiro previstas nos artigos 14 e 15 dá Lei 38/2003, así como o incumprimento das obrigas 
contables, de rexistro ou de conservación de documentos cando diso derívese imposibilidade 
de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e 
regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administracións ou 
Entes Públicos ou privados, Nacionais, da Unión Europea ou de Organismos Internacionais. 

f) Incumprimento das obrigas impostas pola Administración ás Entidades colaboradoras e 
beneficiarios, así como dos compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da 
subvención, sempre que afecten ou a refiran ao modo en que se han de conseguir os 
obxectivos, realizar a actividade, executar o proxecto ou adoptar o comportamento que 
fundamenta a concesión da subvención. 

g) Incumprimento das obrigas impostas pola Administración ás Entidades colaboradoras e 
beneficiarios, así como dos compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da 
subvención, distintos dos anteriores, cando diso derívese imposibilidade de verificar o emprego 
dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das 
actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos 
para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administracións ou Entes Públicos ou 
privados, Nacionais, da Unión Europea ou de Organismos Internacionais. 
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h) A adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da Unión Europea, 
dunha decisión da cal derívese unha necesidade de reintegro. 

i) Nos demais supostos previstos na Normativa reguladora da subvención. 

ARTIGO 12. Infraccións e sancións 
 
En materia de infraccións e sancións estarase ao disposto no Título IV dá Lei 38/2003, do 17 
de Novembro, xeral de subvencións e no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que a 
aproba ou Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
ARTIGO 13. Entrada en vigor 
 
Estas bases entrarán en vigor ó día seguinte ao da súa publicación, non Boletín Oficial da 

Provincia, tras a tramitación regulamentariamente establecida. 

 

SEGUNDO. Publicar a aprobación das citadas bases e da convocatoria no BOB, por prazo de 

30 días,  remitíndoo á páxina web municipal para a súa publicidade. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: No fondo 

do asunto estamos de acordo, vemos necesario que se regule a concesión de subvencións no 
Concello pero non podemos estar de acordo coas bases que se van utilizar para a súa 
concesión están pouco axustadas aos seus destinatarios e á realidade de Foz. 

 
A CONCELLEIRA DELEGADA DE EDUCACIÓN E MEDIO AMBIENTE, SRA. INCERA 

ARES: Son meras cuestións tipo que se prevén en todas as bases de subvención e que para 
nada afectan á súa aplicación práctica. Este tema xa se formulara na Comisión Informativa e 
non se puxera de manifesto ningún problema por ningún grupo. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 

Nós estamos conformes con que se regulen a concesión de subvencións no Concello, pero o 
que reclamamos é que esta regulación se estenda a tódolos ámbitos, empezando polos 
festexos. Que as subvencións non se concedan a dedo por amiguismo. 

 
O SEÑOR ALCALDE: Todas as subvencións que concedemos están recollidas 

nominativamente no presuposto, recoñécense previamente á súa concesión en presupostos 
anuais. 

 Sometido a votación a proposta é aprobada con nove votos a favor (D. José 
María García Rivera, D. Xaime Cancio Rodríguez Dona Rosa Alonso Rodríguez, Ana 
Aránzazu Incera Ares, D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto Legaspi, D. Xan 
Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López e Dona María Xosefa Alonso 
Otero) e catro votos en contra (D. Ángel Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, 
D. José Luís Sánchez García e Dª María Luisa Prieto Fanego). 
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7º- APROBACIÓN DO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA RELATIVO Á SOLICITUDE 
DENDE O CONCELLO DE FOZ Á VICEPRESIDENCIA DE IGUALDADE E DO BENESTAR 
DA XUNTA DE GALICIA DUNHA RESIDENCIA DE ANCIÁNS.-  

 Sométese á consideración da comisión a seguinte proposta da Alcaldía ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa: 

 De todos é coñecido que este Concello cedeu á Vicepresidencia da Xunta de 

Galicia un local que a súa vez había cedido ó Patronato do Asilo de Anciáns, para colocar no 

mesmo un Centro de Día, visto que por parte do Consorcio de Asuntos Sociais se nos  informa 

que ese Centro de Día quedaría reducido pola escasa capacidade de dito local, este Alcalde 

entende que debemos solicitar á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Social da Xunta 

de Galicia unha residencia de anciáns para Foz, que a súa vez conte cun Centro de Día, 

facendo as xestións oportunas có Patronato do Asilo de Anciáns para si se da o caso, a cesión 

dos terreos necesarios para construír dita Residencia. 

 
 Avalamos a nosa petición coa información de que no noso Municipio temos nestes 
momentos 2.300 persoas maiores de 65 anos, a maiores, este Concello está integrado dentro 
do Consorcio de Asuntos Sociais de Vicepresidencia da Xunta de Galicia, por haber firmado no 
seu día o Convenio correspondente có Vicepresidente.  
 
 Por todo o exposto, solicitamos o apoio unánime da Corporación Municipal a esta 
petición, que sen dúbida sería un avance para o noso Concello, cara á mellora de vida dos 
nosos cidadáns. 

 Sometido a votación o ditame é aprobado por unanimidade. 

 

8º-PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA AO ESCRITO DO CRONISTA OFICIAL DE FOZ 
EN ORDE A RECUPERACIÓN NO RUEIRO DO NOME DE “FRANCISCO FUENTE. 
ALCALDE REPUBLICANO”.- 

 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: Este 
Alcalde xa ten unha placa en Foz e parécenos ben calquera tipo de homenaxe que se lle queira 
facer, pero hai anos tomouse a decisión de eliminar da guía a todos os Alcaldes, agás a Paco 
Maañón. Non nos parece o mellor recuperar a tan só un. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 

Os acordos de anteriores corporacións, de fai quince ou vinte anos non nos vinculan xa a nós. 
Ademais recentemente promulgouse a Lei da Memoria Histórica que aposta por dar xustiza ás 
vítimas da Guerra Civil. Non podemos esquecer que estamos ante un Alcalde 
democraticamente elixido, que foi deposto pola forza e que no escaso tempo que lle permitiron 
estar no cargo realizou importantes labores en beneficio da comunidade. 

 
O SEÑOR ALCALDE: A recuperación da memoria histórica ha de ser para todos, non 

podemos recuperar o nome dun alcalde que merece todo o respecto e esquecer a outros, 
estamos de acordo con dedicarlle unha placa pero non imos votar a recuperación da rúa. 
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 No primeiro lugar sométese a consideración a proposta da Alcaldía relativa a 
escrito do cronista oficial de Foz para a recuperación no rueiro do nome “Francisco Fuente. 
Alcalde Republicano”. 

 Sometido a votación a proposta a mesma obtén tres votos a favor (D. Xan Carlos 
González Basanta, D. Balbino Fernández López e Dona María Xosefa Alonso Otero) e dez 
votos en contra (D. José María García Rivera, D. Xaime Cancio Rodríguez Dona Rosa 
Alonso Rodríguez, Ana Aránzazu Incera Ares, D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón 
Sixto Legaspi, D. Ángel Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís 
Sánchez García e Dª María Luisa Prieto Fanego), quedando en consecuenza rexeitada. 

 A continuación sométese a consideración a proposta da Alcaldía de homenaxear 
ao Alcalde Republicano Francisco Fuente cunha placa a colocar o día da súa deposición o 
vindeiro 18 de xullo. 

 Sometido a votación a proposta é aprobada con nove votos a favor (D. José 
María García Rivera, D. Xaime Cancio Rodríguez, Dona Rosa Alonso Rodríguez, Ana 
Aránzazu Incera Ares, D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto Legaspi, D. Xan 
Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López e Dona María Xosefa Alonso 
Otero ) e catro abstención (D. Ángel Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. 
José Luís Sánchez García e Dª María Luisa Prieto Fanego). 

 

9º-DACIÓN DE CONTA DO PROXECTO DE REHABILITACIÓN DA PONTE VELLA E A SÚA 
CONEXIÓN COA PONTE DE FERRO.- 

 O Pleno Municipal dase por enterado. 

 

10º- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO AO POBO SAHARAUI.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte moción do grupo municipal do 

BNG ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa e enmendada de verbo ante o 

Pleno Municipal polo seu propoñente: 

 Manifestar o apoio do noso concello ao pobo saharahui, expresando a condena 

pola ocupación ilegal por parte de Marrocos do territorio do Sáhara Occidental e reclamando a 

súa descolonización definitiva a través do exercicio do dereito á autodeterminación recoñecido 

polas Nacións Unidas. Así mesmo, condenar a represión e a violación dos dereitos humanos 

nos territorios ocupados do Sáhara Occidental por parte das autoridades marroquís. 

 Levar a cabo as seguintes accións: 
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A Establecer un irmanamento cunha daira saharaui, dotando a dito irmanamento de 

contido político, cultural, económico, solidario, etc... 

B Desenvolver campañas de información e sensibilización social en todo o concello, nos 

centros de ensino, etc... 

C Cooperar directamente coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui apoiando 

as súas actividades (caravanas, vacacións de paz...) 

 Reclamar ao goberno galego e ao goberno español a condena da ocupación ilegal 

por parte de Marrocos do territorio do Sahara Occidental, o apoio explícito a realización dun 

referendo de autodeterminación do pobo saharaui e a esixencia de cumprimento por parte de 

Marrocos das resolucións de Nacións Unidas. 

 Reclamar do goberno español o recoñecemento oficial da República Árabe 

Saharaui Democrática e, así mesmo, o impulso no ámbito internacional do incremento da 

axuda humanitaria dirixida aos campos de refuxiados de Tinduf. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 
O pobo saharauí segue sen poder ocupar o seu lexítimo territorio como consecuencia da 
ocupación ilegal realizada por Marrocos, é unha ocupación condenada internacionalmente á 
que debe sumarse o Concello de Foz. Non podemos esquecer a importante colaboración que 
se fai dende a Mariña en favor deste pobo debendo sumarse o Concello a este.  

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: Nós 

estamosde acordo totalmente coa parte humana da moción, é evidente a precariedade na que 
se atopa este pobo, o que non nos gusta é a súa parte política. Sería moito mellor que o BNG 
dende o Parlamento de Galicia faga esta proposta, posto que alí tería moita máis forza. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SR CANCIO 

RODRÍGUEZ: Dende o Concello xa se está a colaborar de forma activa con estas 
organizacións dende hai tempo. Tamén estamos de acordo con algunha parte desta moción 
pero non na súa integridade, na súa redacción inicial, con outras temos dúbidas. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 

Temos que partir da autosuficiencia do Concello de Foz para tomar as súas decisións e 
posturas, non obstante aceptamos emendar a moción. 

 Sometido a votación a moción é aprobada por unanimidade. 
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11º- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA Á SUPRESIÓN DO CANON 
DIXITAL.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte moción do grupo municipal do 

PP ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa e enmendada de verbo ante o Pleno 

Municipal polo seu propoñente: 

 Instar ó Goberno para que proceda á derogación do artigo 25 da LPI e, en todo 

caso, solicitar ó Goberno a exclusión municipal do pago de este canon. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: O canon 
supón gravar de forma indiscriminada a todos os colectivos como particulares, empresas, 
administración... pola simple posibilidade de poder efectuar gravacións cos equipos dixitais. 
Prexudica a moitos e beneficia a moi poucos. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 
Estamos de acordo en que é abusivo e indiscriminado, o que queremos que se elimine é o 
relativo á inclusión en plataformas que non coñecemos quen integra. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SR CANCIO 

RODRÍGUEZ: Nós imos ser coherentes, é certo que non é o mellor sistema pero é o menos 
malo, é o que se está a aplicar en media Europa, é un instrumento para protexer aos autores. 

 Sometido a votación a proposta é aprobada con sete votos a favor (D. Ángel 
Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez García Dª María 
Luisa Prieto Fanego D. Xan Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López e 
Dona María Xosefa Alonso Otero.) e seis votos en contra (D. José María García Rivera, D. 
Xaime Cancio Rodríguez, Dona Ana Aránzazu Incera Ares, Dona Rosa Alonso Rodríguez, 
D. Pedro M. Fernández Marful e D. Ramón Sixto Legaspi). 

 

12º- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AOS SERVIZOS POSTAIS.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte moción do grupo municipal do 

PP ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa: 

 Que se dirixa ó Ministerio de Fomento e á Sociedade Estatal de Correos e 

Telégrafos para demandar o cumprimento da Lei Postal 24/1998 nos seus artigos 15 e 17.2, 

que fai referencia a obriga de prestar os servizos de xiro, cartas, tarxetas postais e entregalos 

na dirección postal de cada persoa física ou xurídica, tódolos días laborables e, como mínimo, 

cinco días á semana. 

 Asemade a Directiva Comunitaria 97/67, no seu artigo 3 apartados 1, 2 e tres, 

ratifica o anterior e ademais considera que débese ofertar un servicio de calidade de forma 
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permanente en tódolos puntos do territorio, a prezos asequibles para tódolos usuarios, dando 

así cumprimento ó principio de igualdade de trato establecido pola norma. 

 Que se dirixa ó Ministerio de Fomento para que paralice a través do Regulados 

Postal Español a concesión a Correos de “entornos especiais” mentres non se aprobe a nova 

Directiva Comunitaria e pola tanto a nova Lei Postal de Adaptación, tendo en conta no seu 

momento a dispersión xeográfica de Galicia. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: Pola 
estrutura de poboación de Galicia, a reforma na normativa postal, o que vai levar consigo é que 
non se reparta o correo nas parroquias, tendo que ir os veciños buscalo a unhas caixas de 
correo comúns que, ademais, terían que manter á súa costa, non podemos estar de acordo, 
debe garantirse a repartición. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 
A metade dos núcleos de poboación de España atópase en Galicia, a metade dos carteiros 
rurais traballan en Galicia, é unha norma que prexudica seriamente a Galicia porque se van 
perder empregos e vanse minguar os servizos públicos. 

 
O SEÑOR ALCALDE: Tampouco é unha medida desatinada, xa se fai en moitos países 

avanzados, o que acontece é, que sen dúbida, prexudica ao rural e leva consigo unha perda de 
postos de traballo. 
 

 Sometido a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 

13º- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVO Á TRAMITACIÓN DAS 
ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO PXOM.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte moción do grupo municipal do 

BNG ditaminada pola Comisión Informativa enmendada de verbo polo seu propoñente ante o 

Pleno Municipal: 

 Que o goberno local se dirixa aos redactores do plan no sentido de que estes non 

procedan a informar as alegacións ata que o Consello Consultivo presente as súas propostas 

sobre o PXOM,  e que se arbitre unha forma regulamentaria para acceder ás alegacións xa 

presentadas. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 
A proposta enméndase no sentido dos acordos tomados no seo do Consello Consultivo. 

 
O SEÑOR ALCALDE: O que piden de que non se informen as alegacións non pode 

aprobarse porque deben de realizar, canto menos, un informe xenérico indicando o sentido 
xeral das alegacións para non perder a subvención da Xunta. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: A nós 
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parécenos que estas propostas deben partir do seo do Consello Consultivo, por iso non o 
consideramos idóneo. 

 Sometido a votación a proposta obtén tres votos a favor (D. Xan Carlos 
González Basanta, D. Balbino Fernández López e Dona María Xosefa Alonso Otero) e dez 
en contra (D. José María García Rivera, D. Xaime Cancio Rodríguez, Dona Ana Aránzazu 
Incera Ares Dona Rosa Alonso Rodríguez, D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto 
Legaspi, D. Ángel Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez 
García e Dª María Luisa Prieto Fanego), quedando en consecuenza rexeitada. 

 

14º-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á SUPRESIÓN DA TARIFA 
ELÉCTRICA NOCTURNA.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte proposta da Alcaldía ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa: 

 Instar á Xunta de Galiza a que demande do Ministerio de Industria, Turismo e 

Comercia o mentemento dunha tarifa con características semellantes á nocturna e a gratuidade 

do cambio de limitadores, así como a creación de liñas de subvencións para os custes de 

adaptación dos equipamentos das vivendas de usuarios/as de Tarifa Nocturna que desexen 

acollerse á Tarifa con Discriminación Horaria. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLES BASANTA: 
Esta modificación prexudica moita ás persoas que se acolleron a este tipo de tarifa. No seu día 
a fomento por criterios ecolóxicos, de consumo responsable e agora elimínase por decreto co 
correspondente prexuízo para os cidadáns. 

 
O SEÑOR ALCALDE: Ímonos abster porque non está tan claro que prexudique a todo 

o mundo, a tarifa non se elimina sen máis. Créase unha nova que coas correspondentes 
adaptacións pode saír mesmo máis rendible. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: Non é 

lóxico que primeiro incentívese á xente, mesmo a través de subvencións, para que fagan unha 
inversión importante e que despois se elimine dun plumazo. 

 Sometido a votación a proposta é aprobada con sete votos a favor (D. Ángel 
Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez García Dª María 
Luisa Prieto Fanego D. Xan Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López e 
Dona María Xosefa Alonso Otero) e seis abstencións (D. José María García Rivera, D. 
Xaime Cancio Rodríguez, Dona Ana Aránzazu Incera Ares Dona Rosa Alonso Rodríguez, 
D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto Legaspi. 
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15º- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á UTILIZACIÓN DA 
MAQUINARIA DA DEPUTACIÓN NO CONCELLO DE FOZ.- 

 Sométese á consideración da comisión a seguinte moción do grupo municipal do 

BNG ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa: 

 Instar ao Presidente da Deputación de Lugo a que clarifique cales son os 

mecanismos de cesión e de control da maquinaria do parque móbil da deputación aos 

Concellos,  e cal foi o uso que se fixo da mesma no Concello de Foz, facendo referencia a que 

tipo de obras se realizaron, indicando cales foron as pistas onde se realizaron e canto se 

gastou en cada unha delas. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 
Son coñecidas as críticas veciñais á utilización da maquinaria da deputación no arranxo de 
pistas en Foz, por iso o que solicitamos é que se nos aclare que criterios se utilizaron para o 
empréstito da maquinaria, qué pistas se arranxaron... 

 
O SEÑOR ALCALDE: O responsable último son eu, asumo toda a responsabilidade, ao 

que non estou disposto son a envialo escritos ao presidente da Deputación para que se enfade 
e non nos preste máis a maquinaria. Non lle vou enviar nada. Vostede vai en prexuízo do pobo 
de Foz. Todas as pistas que arranxamos se fixeron correctamente e todas eran públicas. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: Nós xa 

criticamos publicamente que se estaba a facer un mal uso, temos documentación gráfica de 
que se asfaltaron pistas privadas. Se non nos mandan máis maquinaria será porque o fixemos 
mal. Iso si, o que non nos parece lóxico é que o BNG critique aquí cando forma parte do 
goberno da Deputación, eleve alí as súas críticas. 

 Sometido a votación a proposta é aprobada con sete votos a favor (D. Ángel 
Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez García Dª María 
Luisa Prieto Fanego D. Xan Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López e 
Dona María Xosefa Alonso Otero) e seis votos en contra (D. José María García Rivera, D. 
Xaime Cancio Rodríguez, Dona Ana Aránzazu Incera Ares Dona Rosa Alonso Rodríguez, 
D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto Legaspi. 

 

Fora da orde do día sométense a consideración do Pleno Municipal os seguintes 
asuntos: 

 

DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2007.- 

 A corporación dáse por enterada. 
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MOCIÓN DE URXENCIA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOLICITANDO UN LOCAL 
PARA A ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE FOZ.- 

 A urxencia da moción é aprobada con sete votos a favor (D. Ángel Cao Pérez, 
Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez García Dª María Luisa Prieto 
Fanego D. Xan Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López e Dona María 
Xosefa Alonso Otero) e seis votos en contra (D. José María García Rivera, D. Xaime 
Cancio Rodríguez, Dona Ana Aránzazu Incera Ares Dona Rosa Alonso Rodríguez, D. 
Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto Legaspi.  

 Sométese á consideración da comisión a seguinte moción do grupo municipal do 

BNG: 

 Que o Concello de Foz promova todas as accións necesarias para que a 

asociación asistencial de discapacitados Virxe do Carme de Foz conte cun local social axeitado 

onde teñan a súa sede e poidan realizar as súas actividades. 

O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SR. GONZÁLEZ BASANTA: 
Os poderes públicos teñen a obriga de prestar todo o seu apoio ás persoas con minusvalía. Xa 
fixemos hai tempo un rogo no sentido de que se conseguise un local para estas asociacións, 
que é punto de partida importante para o desenvolvemento desta asociación. 

 
O SEÑOR ALCALDE: Esas familias saben que estamos a facer todo o noso esforzo 

para poder axudalas. A súa moción paréceme de todo inxustificada, é oportunista. Imos votar 
en contra, iso si loitaremos para conseguir o local e para facer todo o que poidamos por este 
colectivo. 

 
A CONCELLEIRA DELEGADA DE ASUNTOS SOCIAIS, SRA. ALONSO RODRÍGUEZ. 

Xa me reunín varias veces coa asociación e púxenlles de manifesto que contan con todo o 
noso apoio e que lle solicitamos o local á Deputación. 

 
O SEÑOR VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SR. CAO PÉREZ: Estou 

totalmente de acordo en que a necesidade de obter un local é prioritaria, e por iso imos apoiar 
a moción entendendo que sobre estes asuntos non se debe de facer política. 

 

 Sometido a votación a proposta é aprobada con sete votos a favor (D. Ángel 
Cao Pérez, Dona. María Lidia Rodríguez Moreda, D. José Luís Sánchez García Dª María 
Luisa Prieto Fanego D. Xan Carlos González Basanta, D. Balbino Fernández López e 
Dona María Xosefa Alonso Otero) e seis votos en contra (D. José María García Rivera, D. 
Xaime Cancio Rodríguez, Dona Ana Aránzazu Incera Ares Dona Rosa Alonso Rodríguez, 
D. Pedro M. Fernández Marful, D. Ramón Sixto Legaspi. 
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ROGOS E PREGUNTAS 

 

ROGOS 

PP 

1) Que se faga por parte do Concello as xestións correspondentes ante o Ministerio de 

Fomento para a colocación de algún sistema de seguridade que estime oportuno na estrada 

nacional N-642, no seu paso por Cangas, entre os puntos 41 e a saída da estrada de Ferreira,  

para minimizar os riscos posibeis. 

2) Que se proceda a arranxa-la Fonte de Chao da Vila, que segue sen auga. 

3) Que se resulta posible se poña un punto de luz en Nois, en barrio de Pedride, hai unha casa 

que ten un punto de luz moi lonxe, se se pode que se poña un novo, ou que polo menos, se 

modifiquen os existentes. 

BNG 

1) Que se bote zahorra nas entradas do pavillón de Marzán, porque coa choiva se embarra, e 

que se arranxe unha goteira. 

2) Na zona do Bahía existen depósitos de areas sen protección que se dispersan co vento, que 

se intente buscar unha solución. 

3) Limpar os sumidoiros que se atopan mestos pola vexetación. 

PREGUNTAS 

PP 

¿Controlouse os responsables do estado da pista de Lousada? 
O SEÑOR ALCALDE: as empresas prestan garantía para facer fronte a eses custos. 
 
¿Hai biombos de locais ocupando as vías públicas, teñen autorización? 
O SEÑOR ALCALDE: Descoñézoo, se non a teñen ordearase retirala. 
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BNG 

¿Deuse cumprimento á sinalización de Foz en Cruz do Lobo? 
O SEÑOR ALCALDE: Púxose un sinal vindo de Lugo. 
 
¿Condicións do padroado da fundación Martínez Otero para a cesión de terreos? 
O SEÑOR ALCALDE: Non vai haber ningún problema. 
 
¿Finalizou o plan de limpeza de Foz? 
O SEÑOR ALCALDE: É un plan permanente que se realiza de forma periódica. 

 

 

 Non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde-Presidente levantase a 

sesión, sendo as 23:00 horas do expresado día, extendéndose de todo elo a presente acta, de 

que eu o Secretario dou fe.- 

 

  O Alcalde            O Secretario 

Asdo. José Mª García Rivera    Asdo.Diego Ballina Díaz 

 


