
CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO    PLENO      
   EN  DATA 29  DE XANEIRO DE 2015  

ASISTENTES:  

PRESIDENTE

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

CONCELLEIROS/AS

D.  PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Dª. MERCEDES J. GONZÁLEZ ALONSO (PP)
Dª.  Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)
D.  JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
D.  RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)
Dª.   ANA ISABEL VILLARINO ALONSO  (MEMBRO NON 
ADSCRITO)
D.  ENRIQUE  COTARELO  GARCÍA  (MEMBRO  NON 
ADSCRITO)
D. JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO  (MEMBRO NON 
ADSCRITO)
D   XAIME  CANCIO  RODRÍGUEZ  (MEMBRO  NON 
ADSCRITO)
Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 
Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)
D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

SECRETARIA
Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ

*****************

No  salón  de  xuntas  do 
concello  de  Foz,  sendo  as 
vinte  horas e trinta  minutos 
do  día  vinte  e  nove  de 
xaneiro de dous mil quince, 
reúnese, en sesión ordinaria e 
primeira  convocatoria,   o 
concello  pleno,  baixo  a 
presidencia do  señor  alcalde 
presidente  don  Javier  Jorge 
Castiñeira, coa asistencia dos 
señores/as  concelleiros/as 
relacionados ao marxe. Actúa 
de  secretaria  a  habilitada 
estatal Ana Barreiro Gómez.-

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os trece 
concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación), o señor alcalde declara aberto 
o acto e, seguidamente, éntrase no despacho dos asuntos incorporados á orde do día,  
cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e 
correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:- 

1.-  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN  ANTERIOR, 
EXTRAORDINARIA, DE DATA 22 DE DECEMBRO DE 2014.- Por unanimidade dos/as trece 
señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta da 
sesión  anterior,  extraordinaria,  de  data  22  de  decembro  de  2014,  en  todos  os  seus 
extremos e nos seus propios termos.-

2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS 
XUNTAS DE GOBERNO LOCAL, DESDE O ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.-  Aos efectos 
previstos  no  regulamento  de  Organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das 
entidades  locais,  dáse  conta  ao  Pleno da  corporación das  resolucións e  decretos da 
alcaldía,  así  como das xuntas de  goberno local desde o último pleno ordinario,  que 
foron postas/os de manifesto á secretaría, quedando informados do seu contido os trece 
señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación: 
__________________________________________________________________________________________________________
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RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA DESDE O 18/12/2014 AO 24/01/2015

NOME DATA RESUMO
DECRETO 
2015-0038

23/01/2015 
11:11 Solicitud Salón de Actos CENIMA

DECRETO 
2015-0037

22/01/2015 
13:49 Xubilación Arcadio Mon Garcia

DECRETO 
2015-0036

22/01/2015 
13:48 RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXA LIXO A PONTE 16

DECRETO 
2015-0035

22/01/2015 
12:29

DECRETO de Alcaldía de concesión do SAF libre concorrencia a D. Mª CARMEN 
SANCHEZ MARRUBE

DECRETO 
2015-0034

22/01/2015 
12:28 DECRETO de Alcaldía de modificación do SAF libre concorrencia

DECRETO 
2015-0033

21/01/2015 
13:04 RESOLUCION ALCALDIA CAMBIO TITULAR TAXA LIXO CONSTITUCION Nº 3 2º ESQ

DECRETO 
2015-0032

21/01/2015 
13:04

RESOLUCION ALCALDIA CAMBIO TITULAR TAXA LIXO CONCEPCION AREANL 21 BQ 1 
1ºA

DECRETO 
2015-0031

21/01/2015 
10:22

Resolución Alcaldía de 21/01/2015, Exención minusvalía Germán Prendes Marqués, 
matrícula 2558 CZX.

DECRETO 
2015-0030

21/01/2015 
10:22 APROBA DE PREGOS

DECRETO 
2015-0029

20/01/2015 
13:50 Aprobación e ordenación pago edicto B.O.P. Padrón 6º bimestre 2014 agua, lixo...

DECRETO 
2015-0028

20/01/2015 
13:50 Aprobación e ordenación pago edicto aprobación e período cobro padróns en B.O.P.

DECRETO 
2015-0027

20/01/2015 
13:50 aprobac de proxecto

DECRETO 
2015-0026

20/01/2015 
9:48

Devolución avales Servicios Sociais S. Roque prestación servizo axuda fogar por 
sustitución

DECRETO 
2015-0025

20/01/2015 
9:47 APROBACION ALQUILER FURGON OBRADOIRO PARDO CELA

DECRETO 
2015-0024

20/01/2015 
9:42 Solicitud Salón de ACtos CENIMA

DECRETO 
2015-0023

19/01/2015 
13:36 Xeración de crédito 1/2015. Camiños de titularidade municipal

DECRETO 
2015-0022

19/01/2015 
13:30

Aprobación padróns prezo público prestación servizo axuda no fogar novembro - 
decembro 2014.

DECRETO 
2015-0021

19/01/2015 
13:29 DEVOLUCION AVAL BARREDORA

DECRETO 
2015-0020

19/01/2015 
13:29 PADRON 6 BIMESTRE AUGA, CANON AUGA, LIXO E DEPURACION

DECRETO 
2015-0019

19/01/2015 
13:24 obradoiro

DECRETO 
2015-0018

19/01/2015 
13:24

Resolución Alcaldía de 19/01/2015, Exención minusvalía Enrique Granados Suárez, 
matrícula 6318 CKN.

DECRETO 
2015-0017

19/01/2015 
13:24 D150119 CONVOCATORIA COMISION INFORMATIVA ASUNTOS PLENO DE 22/01/15

DECRETO 
2015-0016

19/01/2015 
12:11

Resolución Alcaldía de 19/01/2015, Exención antigüidade Enrique Granados Suárez, 
matrícula O -0202-BV.

DECRETO 
2015-0015

16/01/2015 
10:01

Resolución Alcaldía de 16/01/2015, Exención antigüidade María Ángela Pena 
González, matrícula LU-7659- K.

DECRETO 
2015-0014

16/01/2015 
10:01

Resolución Alcaldía de 16/01/2015, Exención minusvalía María Celina Rey 
Fernández, matrícula 6773 DVC.

DECRETO 
2015-0013

15/01/2015 
13:38

Resolución Alcaldía de 15/01/2015, Exención minusvalía Mario Gallo Fernández, 
matrícula 2101 GCZ.

DECRETO 
2015-0012

15/01/2015 
12:24 declaracion de fora de ordenacion

DECRETO 
2015-0011

15/01/2015 
12:24 D150113 RDO. EXPTE. ADMVO. Nº 377/14 B

DECRETO 
2015-0010

15/01/2015 
12:24 D150113 NOMEAMENTO REPRESENTACION E DEFENSA NO PROCED. 377/2014 B
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DECRETO 
2015-0009

15/01/2015 
12:23

Pago a xustificar de 4.000,00 € a Pedro J. Fernández Manin para  "XII Festa do 
Berberecho.

DECRETO 
2015-0008

15/01/2015 
12:23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO

DECRETO 
2015-0007

15/01/2015 
12:23 CREACION DE CAIXA DE RECAUDACION 15/01/2015

DECRETO 
2015-0006

15/01/2015 
12:22

Resolución Alcaldía de 15/01/2015, Exención antigüidade Mario Gallo Fernández, 
matrícula LU-4143- L.

DECRETO 
2015-0005

12/01/2015 
12:50 prazo de alegacións

DECRETO 
2015-0004

12/01/2015 
12:49 150112 DECRETO EMPRAZAMENTO PROCED.ABREV. 377/2014 B

DECRETO 
2015-0003

12/01/2015 
10:28 DECRETO Alcaldía de modificación horario do SAF libre concorrencia

DECRETO 
2015-0002

09/01/2015 
14:10 ORDE DE RESPOSICION

DECRETO 
2015-0001

09/01/2015 
14:10 reposicion de legalidade

DECRETO 
2014-1037

29/12/2014 
17:31 FRAS. MOVISTAR DICIEMBRE

DECRETO 
2014-1036

26/12/2014 
13:05 ASIGNACION PARTIDOS Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS

DECRETO 
2014-1035

26/12/2014 
13:04 Ordenación pago factursas varias

DECRETO 
2014-1034

26/12/2014 
13:03 Aprobación gastos cesión uso Casa do Mar

DECRETO 
2014-1033

23/12/2014 
11:18 APROBACION Y PAGO INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 2014

DECRETO 
2014-1032

23/12/2014 
11:17 APROBACION Y PAGO

DECRETO 
2014-1031

23/12/2014 
11:17 TRANSFERNCIA DE CREDITO PARA GASTOS

DECRETO 
2014-1030

23/12/2014 
11:17 PRORROGA PRESUPUESTO

DECRETO 
2014-1029

23/12/2014 
11:15 RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE AUDIENCIA FINCA PINTOR LAXEIRO

DECRETO 
2014-1028

23/12/2014 
9:53

Resolución Alcaldía de 23/12/2014, Devolución IVTM-2014, Manuel José Meira 
Cuba, matrícula PO-1776-AU.

DECRETO 
2014-1027

22/12/2014 
14:10 transferencia credito

DECRETO 
2014-1026

22/12/2014 
13:25 nomina decembro 2014

DECRETO 
2014-1025

22/12/2014 
13:25 contraido amortizacion anticipada préstamos

DECRETO 
2014-1024

22/12/2014 
13:25 Ordenación pagos Tecnixardín Lourenzá, S.L.U.

DECRETO 
2014-1023

22/12/2014 
13:23 APROBACION Y PAGO FACTURAS

DECRETO 
2014-1022

22/12/2014 
13:23 RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE AUDIENCIA FINCA MESTRE LUGILDE

DECRETO 
2014-1021

22/12/2014 
10:32

DECRETO de Alcaldía de modificación do SAF libre concorrencia a D. GRANADA 
GARCIA AGUIAR

DECRETO 
2014-1020

22/12/2014 
10:32

Resolución Alcaldía de 22/12/2014, Exención antigüidade Sandra Varela Ramallal, 
matrícula LU-2885- G.

DECRETO 
2014-1019

19/12/2014 
14:39 Orden pago facturas recoñecemento extraxudicial

DECRETO 
2014-1018

19/12/2014 
14:38 declaracion de caducidade

DECRETO 
2014-1017

19/12/2014 
14:38

resp patri
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DECRETO 
2014-1016

19/12/2014 
13:59 resp pat

DECRETO 
2014-1015

19/12/2014 
13:58 Orden pago taxas Portos de Galicia. Recoñecemento extraxudicial.

DECRETO 
2014-1014

19/12/2014 
13:57 aprobacion e pago facturas

DECRETO 
2014-1013

19/12/2014 
11:26 asinación tribunal profesor piano

DECRETO 
2014-1012

19/12/2014 
11:26 asinación tribunal conductores motobomba

DECRETO 
2014-1011

19/12/2014 
11:26 asinación tribunal brigada incendios

DECRETO 
2014-1010

19/12/2014 
11:25 asinacion miembro tribunal profesores de música

DECRETO 
2014-1009

19/12/2014 
11:25 asinación miembros tribunal RISGA

DECRETO 
2014-1008

19/12/2014 
11:25 ASINACION MIEMBRO TRIBUNAL PEONS MEDIOAMBIENTAIS

DECRETO 
2014-1007

19/12/2014 
11:25 ASINACIÓN MEMBROS TRIBUNAL SOCORRISTAS

DECRETO 
2014-1006

19/12/2014 
11:24 ASINACION MEMBROS TRIBUNAL TECNICO EN TURISMO

DECRETO 
2014-1005

19/12/2014 
11:23

Aprobacióne ordenación pago relación facturas nº 60. Obradoiro emprego  Pardo 
de Cela

DECRETO 
2014-1004

19/12/2014 
11:22 Aprobación cargo ocupación vía pública con mesas novembro

DECRETO 
2014-1003

19/12/2014 
11:22 FRAS SOLRED NOVEMBRO 2014

DECRETO 
2014-1002

19/12/2014 
11:22 Regulación taxas ocupación vía pública con mesas.

DECRETO 
2014-1001

19/12/2014 
11:22 Regularizacíón taxas ocupación vía pública con mesas

DECRETO 
2014-1000

19/12/2014 
11:21 PRODUCTIVIDADE 2014

DECRETO 
2014-0999

19/12/2014 
11:20 Ordenación de pago facturas varias

DECRETO 
2014-0998

19/12/2014 
11:20

Resolución Alcaldía de 19/12/2014, Exención antigüidade Ramón Goas Sánchez, 
matrículas LU-1818- T e M -2109-GS.

DECRETO 
2014-0997

18/12/2014 
14:27 Resolución concesión do local no Ätico B do Centro Social a Comparsa Sin Xeito

3.-  TOMA DE RAZÓN DAS CIFRAS  DE POBOACIÓN  DO CONCELLO DE FOZ A 1  DE 
XANEIRO DE 2014.- Polo señor ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dáse lectura á 
Proposta de Alcaldía de data 26 de xaneiro de 2015, relativa ás cifras de poboación a 1 
de xaneiro de 2014, cuio teor literal di:

“ Vista a comunicación  recibida do INE con data 26 de novembro de 2014, na que cifran o  
número de poboación de Foz en 9.899 habitantes, esta Alcaldía eleva a coñecemento do Pleno  
a nova cifra de poboación que queda establecida no número de habitantes que nos indica o INE 
“.-
Os membros asistentes á sesión, dánse por enterados.-

4.-  MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG SOBRE REGULACIÓN E MELLORA DO 
TRÁFICO  NO  CONCELLO  DE  FOZ.- Dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión 
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informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadada  na  súa  sesión 
ordinaria celebrada o día 22 de xaneiro de 2015, que no seu literal indica:

“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo Concelleiro do grupo municipal  
MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

“ As Entidades Locais gozan de autonomía para a xestión dos intereses que lles son propios. A  
Lei  Reguladora  das  Bases  de  Réxime  Local  e  o  seu  Texto  Refundido  establecen  que  a  
ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas será competencia das Entidades  
Locais,  as  cales  exércena  dentro  do  límite  establecido  pola  lexislación  do  Estado  e  das  
Comunidades Autónomas.-

A manifestación desta competencia, en materia de circulación, reflíctese nas elaboracións de  
ordenanzas que regulen os aspectos relacionados coa mesma dentro do municipio. A falta de  
dita ordenanza vemos necesario tomar medidas que corrixan e melloren  no noso Concello  
unha serie de deficiencias que se arrastran desde hai tempo en canto ao tráfico viario.-

Entre elas podemos citar:

-  Repoñer e/ou amañar as sinais de tráfico e informativas.-
-  Revisar  e controlar  os  vados do Concello.  Poñer pracas homologadas con nº  de  

licenza troquelada e escudo municipal. Establecer unha ordenanza reguladora dos mesmos e  
ter un rexistro de vados autorizados.-

-  Revisar  e  adecentar  os  aparcamentos  públicos,  especialmente  os  cedidos  por  
particulares (vallas estéticas con sinalización correcta).-

- Eliminar aparcamentos ao lado de cruces perigosos. Vixiar máis estes puntos negros  
da circulación sancionando ás persoas que incumpran as prohibicións.-

- Escarificar e asfaltar de novo os tramos das vías públicas principais máis danadas.-
- Eliminar as barreiras arquitectónicas que existan.-

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do  
seguinte ACORDO:

Instar ao Alcalde e ao Grupo de Goberno a elaborar un PLAN DE TRÁFICO para corrixir,  
mellorar e regular o tráfico de vehículos e persoas no Concello de Foz “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  González  
Basanta.-

A  continuación  intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, e pide que se sente o Grupo de Goberno para intentar solucionar as  
deficiencias existentes, porque aparte da sinalización que é moi mala e deficiente, os vados son  
tamén deficientes, non se sabe se son legais. Di que hai que darlles imaxe aos aparcamentos  
públicos  e  intentar  adecentalos,  hai  que  eliminar  determinados  puntos  deficientes,  como o  
Centro de Saúde, no edificio do Carro, etc. Di tamén que hai que arranxar o asfaltado, xa que  
están as rúas desfeitas, as barreiras arquitéctonicas.-

Intervén  a  Portavoz  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  ANA  MARÍA  LÓPEZ  CAMPOAMOR,  e  
manifesta que eles están a favor da moción, e piden máis cruces e que se revisen as sinais.-

A continuación interveñen os Concelleiros membros non adscritos, RAMÓN SIXTO LEGASPI e 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e manifestan que eles tamén están a favor da moción.-

__________________________________________________________________________________________________________
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Intervén  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  manifesta  que  eles  están  de  
acordo en que a sinalización está moi mal por culpa do temporal.  Di que o tráfico non é  
caótico, pódense mirar os carteis, custan case 15.000 € arranxalos, hai que mirar a docación  
orzamentaria. Di que se van abster porque hai informes da Policía Local.-

Debatido  suficientemente,  pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  
anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS  A  FAVOR:  MIXTO-BNG  (1);  UNIFOZ  (2);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (5).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: PP (2).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN  DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG SOBRE REGULACIÓN E  
MELLORA DO TRÁFICO NO CONCELLO DE FOZ “.-

O señor  ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  dálle  a palabra ao señor González 
Basanta.-

A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, quén explica que a trae a Pleno polo tráfico viario de vehículos e 
persoas que hai. Di que hai falta dunha Ordenanza ao respecto, pide un arranxo das 
sinais de  tráfico,  que  haxa  mái  sinais  informativas,  nos vados hai  moito  descontrol 
porque se ocupan moitas prazas de aparcamento que non deberían e non pagarían, e 
sería unha discriminación con respecto aos que pagan. Di que os aparcamentos están 
mal  pintados e  mal  sinalizados,  os cruces son moi perigosos,  polo  tanto  había  que 
melloralos  en  canto  á  seguridade,  xa  que  son cruces nos que  hai  catro  sentidos  de 
circulación. Manifesta tamén que hai problemas nos asfaltados de distintas rúas e que 
son moi mellorables, así como a mellora da accesibilidade.-

Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que están de acordo coa Moción, e pide que se pinten tamén todos 
os pasos de peóns.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
manifesta que eles están a favor da Moción.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que él 
tamén está de acordo coa Moción, pero sabe que o Equipo de Goberno non vai facer 
nada e menos a catro meses das eleccións.-

Intervén o señor  ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que aquí parece que o 
señor  Cancio  é  o  único que  está  en clave  electoral,  despois  de  moitos  cambios  de  
partidos.  Di  que  nesta  Moción hai  unha serie  de  reclamos,  pero  necesitan  dotación 
orzamentaria,  e  despois  destes  orzamentos  prorrogados  sen  inversión,  arreglaronse 
aparcamentos  nos  Institutos,  na  praia,  no  cemiterio,  na  zona  detrais  do  Bahía, 
reorganizouse a zona do Porto, etc. Di que o estado das vías non é o máis correcto, pero  
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repuxeronse  os  vados  (15.000  €),  o  pintado  horizontal,  etc.,  etc.  Manifesta  que  a 
sinalización hai que mellorala e que se traerá a Pleno.-

Intervén  novamente  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA,  e  di  que  a  política implica  planificación,  e  hai  que  elaborar 
un Plan para facer cousas.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- VOTOS A FAVOR: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS (5).-

- VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

- ABSTENCIÓNS: PP (5).-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

5.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO-BNG  PARA  A  ELABORACIÓN  DUN 
REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FOZ.- Dáse conta do 
ditame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de 
Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 22 de xaneiro de 2015, que no 
seu literal indica:

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo Concelleiro do grupo municipal  
MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

“ Toda a veciñanza de Foz debería ten dereito a participar na xestión dos asuntos públicos  
locais ben directamente, de forma individual, ou de forma colectiva a través das asociacións de  
veciños.  Para  este  fin,  hai  diferentes  canles  de  participación  posibilitadas  polas  distintas  
normativas legais. Entre estas posibilidades están os regulamentos de participación cidadá.-

O obxecto do Regulamento de Participación Cidadá é precisamente a de regular as formas,  
medios  e  procedementos  da  participación  da  veciñanza  na  xestión  municipal,  tanto  
individualmente como a través de asociacións veciñais.-

Entre as vantaxes e obxectivos do Regulamento de Participación Cidadá estarían: 
-   Facilitar  e  promover  a  iniciativa  e  a  participación  da  veciñanza  e  asociacións  

veciñais  na  xestión  municipal,  sen  menoscabo  da  capacidade  de  decisión  dos  órganos  
municipais, así como facer efectivos os dereitos da veciñanza recollidos no artigo 18 da Lei  
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e nos artigos 57 e 252 da Lei  
5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.-

- Promover a participación da cidadanía no deseño e seguimento da xestión municipal,  
facilitando a presenza do conxunto dos colectivos sociais e garantindo a perspectiva de xénero  
no deseño das políticas participativas.-

__________________________________________________________________________________________________________
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-  Crear  órganos  e  mecanismos  que  garantan  as  posibilidades  de  participación,  de  
iniciativa popular e consulta popular, de conformidade co artigo 70 bis apdo. 1 e 2 e artigo 71  
da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local.-

- Fornecer, activar e colaborar co tecido asociativo.-
- Achegar a xestión pública local á cidadanía.-
- Garantir a solidariedade e o equilibrio entre as distintas parroquias.-
- Velar pola defensa e cumprimento dos dereitos da cidadanía do Concello de Foz, dos  

acordos e compromisos acadados polo goberno municipal e polos procesos de participación  
cidadá impulsados dende o Concello de Foz.-

-  Fomentar  a vida asociativa no municipio e,  especialmente,  o  asociacionismo das  
persoas e dos grupos que se encontran en peor situación de interlocución social e promover a  
participación dos inmigrantes dentro dos dereitos que lles  confira a lexislación vixente.-

- Promover, desde o Concello, mecanismos de interlocución, planificación e xestión  
dirixidos á mellora organizativa que faciliten a posta en marcha do presente Regulamento.-

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do  
seguinte ACORDO:

-Instar  ao  Alcalde  e  ao  Grupo  de  Goberno  a  elaborar  o REGULAMENTO  DE 
PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FOZ “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  González  
Basanta.-

A  continuación  intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ  BASANTA,  e  di  que  é  un  instrumento  válido  para  darlle  participación  aos  
vecinos, é democratizar.-

Non  producíndose  máis  intervencións,  pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  
Moción anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS  A  FAVOR:  MIXTO-BNG  (1);  UNIFOZ  (2);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (5).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: PP (2).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA A ELABORACIÓN  
DUN REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FOZ “.-

O señor  ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  dálle  a palabra ao señor González 
Basanta.-

A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS 
GONZÁLEZ  BASANTA,  quén  explica  que  o  BNG  defendeu  e  trouxo  propostas  de 
participación, democracia, etc. .  Di que nunca fomos capaces de sacalo para adiante, e a 
moitos temas é bo darlles participación cidadá, ademáis achegaría a participación da 
xente  das  parroquias  e  dos  veciños  en  xeral,  e  fomentaría  a  vida  asociativa  no 
Concello.-
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Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que están a favor da Moción.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
manifesta que eles están a favor da Moción.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que a 
Moción parecelle interesante, pero ao equipo de goberno non lle interesa. Di que xa se 
pediu unha Comisión de Participación Cidadá, pero debeulle quedar grande ao equipo 
de goberno.-

Intervén  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  o  señor  Cancio 
despois de 16 anos gobernando non fixo nada. Os veciños participan na elaboración do 
PXOM, téñense en conta nos orzamentos, polo que a participación cidadá é efectiva, 
tamén a través de facebook, twiter, etc. Di que estas ideas de cara á galería son boas, 
pero a Deputación non ten en conta aos Alcaldes, non chama ao Alcalde de Foz para as  
necesidades  de  asfaltado,  etc.,  moita  participación  cidadá  pero  aos  Alcaldes  que 
representan o pobo non os teñen en conta.-

Intervén  novamente  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, e di que non vale de nada poñerse á defensiva, é un problema 
municipal.  Di  que  non  sabe  como  funciona  a  Deputación,  eles  só  piden  regular  a 
participación, que é diferente ao que o Alcalde di.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- VOTOS A FAVOR: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS (5).-

- VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

- ABSTENCIÓNS: PP (5).-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

6.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO-BNG  SOBRE  A  MODIFICACIÓN  DAS 
CONDICIÓNS DE ADHESIÓN A SOGAMA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 
informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadada  na  súa  sesión 
ordinaria celebrada o día 22 de xaneiro de 2015, que no seu literal indica:

“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo Concelleiro do grupo municipal  
MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

“ A Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas vén de publicar a “Resolución  
de  15  de  decembro,  pola  que  se  establecen  as  condicións  para  a  adhesión  ao  sistema  
promovido  pola  Administración  autonómica  para  a  xestión  institucional  de  residuos  
domésticos”.-

__________________________________________________________________________________________________________
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A devandita disposición é consecuencia da subida unilateral do canon satisfeito polos concellos  
polo tratamento do lixo que se encomenda a SOGAMA, un incremento que tivo contestación  
por parte de moitos concellos da Galiza, ao ser unha medida unilateral imposta nunha norma  
orzamentaria sen negociación previa. Para alén disto, o tempo demostrou non seren certas as  
cifras que se manexaban para argumentar unha suba absolutamente desproporcionada dentro  
dun sistema que nin tan sequera cumpre os criterios  básicos de respecto aos mínimos criterios  
ambientais que os concellos deben esixir e que a sociedade demanda.-

O desenvolvemento  da  disposición  adicional  vixésimo  primeira  da  Lei  11/2013,  do  26  de  
decembro,  de  orzamentos  xerais  da  Comunidade  Autónoma  de  Galiza  para  2014,   vén  a  
profundizar  no  talante  autoritario  amosado  polo  Goberno galego neste  conflito,  ao  impor  
agora unilateralmente, en comanda con SOGAMA, as novas condicións de adhesión ao sistema  
de tratamento de lixo,  sen sequera ter  comunicado,  e  moito menos negociado,  as  “novas”  
condicións cos concellos afectados.-

Estamos,  pois,  perante  unha  actuación  desafortunada,  que  violenta  non  só  o  principio  de  
autonomía local, senón a imposición dunhas novas condicións sen ningún tipo de diálogo e  
acordo coas entidades locais. De feito, nin tan sequera esta modificación se negociou e pactou  
coa FEGAMP. –

As competencias  en  materia  de  xestión de residuos  municipais,  como a  propia  Resolución  
recoñece na exposición de motivos, exércense en cooperación coas entidades locais. Xa que  
logo,  ao  non  tratarse  dun  servizo  cuxa  responsabilidade  se  atribúe  a  unha  única  
administración, o estabelecemento das condicións para a súa prestación, e das relacións entre  
os distintos operadores do sistema, teñen que ser previamente consultadas e negociadas.-

Neste caso, os concellos tiveron coñecemento polos medios de comunicación e o Diario Oficial  
de Galiza que, en apenas no prazo de dous meses, teñen que formalizar as novas condicións de  
adhesión ao sistema de xestión de residuos de SOGAMA. E estas novas condición realízanse  
baseándose nunha disposición normativa aprobada nunha lei orzamentaria “exprés” sen que  
existise un consenso previo mínimo coas entidades locais. Ademais, o novo modelo substitúe os  
convenios vixentes, que foran consensuados e negociados en cada caso concreto, e incorpora  
aspectos que inciden na arbitrariedade e persecución, algo intolerábel nun réxime democrático  
baseado na lealdade e no respecto institucional. Outorga a SOGAMA un papel preponderante  
á hora de interpretar os contratos e determinar a esixencia das futuras débedas, ao ser o seu  
requirimento o que habilita a retención dos importes ao Fondo de Cooperación Local. Dese  
xeito,  o  propio  órgano  encargado  da  xestión  do  Fondo  convértese  en  simple  instrumento  
recadador de SOGAMA, sen que os concellos poidan acudir a ningún mecanismo de resolución  
de conflitos no caso de estimaren abusiva a facturación de SOGAMA. Neste caso, ademais, xa  
se está a anunciar a aplicación de medidas concretas contra determinados concellos que, por  
fórmulas democráticas e legais, discuten este modelo de adhesión e subas unilaterais, polo que  
estamos ante unha versión anovada de persecución e caza de bruxas.-

 En suma, o Goberno galego persiste en identificar a viabilidade do sistema de xestión de  
residuos  coa  supervivencia  económica de  SOGAMA,  no  canto  de  estudar  alternativas  que  
superen un modelo caduco, tanto pola súa insolvencia económica como ambiental.-
 
Para o BNG, a Xunta debera estar nestes momentos traballando para fomentar alternativas a  
SOGAMA e colaborar e dialogar neste ámbito. Pola contra, comprobamos como pretenden  
continuar coas imposicións autocráticas e intentan frustrar as alternativas que neste ámbito  
puideren xurdir.-
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Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do  
seguinte ACORDO:

a) Interpór  recurso  contencioso-administrativo  contra  a  “Resolución  da  
Consellaría  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestruturas   de  15  de  
decembro, pola que se estabelecen as condicións para a adhesión ao sistema  
promovido pola Administración autonómica para a xestión institucional de  
residuos  domésticos”  solicitando a  suspensión  cautelar  desta  entanto  non  
haxa un pronunciamento xudicial firme.-

b) Instar ao Goberno galego a restaurar o diálogo e o respecto á autonomía  
local no funcionamento de SOGAMA.-

c) Instar  ao  Goberno  galego  a  colaborar  economicamente  cos  concellos  da  
Galiza que pretendan impulsar tratamentos alternativos a SOGAMA e que  
estean baseados no fomento da reciclaxe fronte á incineración “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  González  
Basanta.-

A  continuación  intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, e di que é por Resolución da Xunta, xa que como moitos Concellos  
protestaron  porque  se  viu  que  non  cumpre  as  condicións  medioambientais.  Ven  que  se  
vulnera a autonomía local ao non ter en conta aos Concellos.-

Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di  
que eles están a favor da moción.-

A continuación interveñen os Concelleiros membros non adscritos, RAMÓN SIXTO LEGASPI e 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e manifestan que eles tamén están a favor da moción.-

Intervén novamente o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que eles non están  
de acordo coa insumisión, xa que non é tal. Di que se está mirando a adhesión a Sogama,  
porque a non adhesión pode levar a problemas hixiénicos, de salubridade, etc. Manifesta que  
eles non están de acordo coa moción.-

Debatido  suficientemente,  pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  
anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS  A  FAVOR:  MIXTO-BNG  (1);  UNIFOZ  (2);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (5).-

              -VOTOS EN CONTRA: PP (2).-

-ABSTENCIÓNS: NINGUNHA.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG SOBRE A MODIFICACIÓN  
DAS CONDICIÓNS DE ADHESIÓN A SOGAMA “.-

O señor  ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  dálle  a palabra ao señor González 
Basanta.-

__________________________________________________________________________________________________________
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A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS 
GONZÁLEZ  BASANTA,  e  di  que  violenta  a  autonomía  local,  non  se  negocia  coa 
FEGAMP,  tiveronse  que  enterar  polo  DOG e  só  deixaron  2  meses  para  as  novas 
condicións, polo que piden se presente Recurso Contencioso Administrativo contra as 
novas condicións de Sogama, e que se teña en conta a autonomía local.-

Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que están a favor da Moción.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
manifesta que eles están a favor da Moción.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito,  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que 
tendo en conta que é un Presidente que cobra máis que o Presidente da Xunta, recae na 
suba dos impostos dos veciños.-

Intervén  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  están  en  contra 
porque sí están de acordo coa negativa á subida do prezo. Este ano ten unha baixada do 
10%. Di que é a única maneira de tratamento de lixo, estase a revisar o novo Convenio 
con Sogama, e mentres rexense polo anterior. Non están de acordo coa insumisión, e  
mentres  non  haxa  outra  alternativa  para  o  Concello,  seguirase  levando  á  planta  de 
Sogama.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- VOTOS A FAVOR: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS (5).-

- VOTOS EN CONTRA: PP (5).-

- ABSTENCIÓNS: NINGUNHA.-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

7.-  MOCIÓN  CONCELLEIRO  MEMBRO NO ADSCRITO,  XAIME CANCIO  RODRÍGUEZ, 
INSTALACIÓN  BAR CENTRO SOCIAL  DE NOIS.- Dáse  conta do  ditame emitido  pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa 
sesión ordinaria celebrada o día 22 de xaneiro de 2015, que no seu literal indica:

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,  
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

“ Jaime Cancio Rodríguez, como concelleiro na Corporación Municipal que Vostede preside 

Que a parroquia de Nois, ten necesidade de medidas de estimulo a potenciar a relación social  
dos veciños/as.-

Que dende fai un tempo o Concello de Foz,  incluíu no seu inventario de o edificio do C,Social  
de esta parroquia, cedendo o uso das instalacións aos colectivos da parroquia.-
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Que a posibilidade de que no mencionado Centro Social da parroquia se instale un bar como  
lugar de encontro para os veciños, e tendo en conta que non existen ningún establecemento de  
estas características en toda  a Parroquia, pode xerar un punto de encontro para os veciños e  
dinamizar a súa vida social.-

Por  todo  o  exposto  mediante  a  seguinte   MOCIÓN  ,  a  Corporación  Municipal  insta  ao  
E.Goberno Local a :

-Redactar proxecto e memoria para a instalación de bar no Centro Social de Nois.-

-Redactar bases para concurso de  adxudicación de xestión do mencionado bar ”.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Cancio  
Rodríguez.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e  
explica  que é para darlle maior dinamismo á parroquia de Nois. Di que debe ser o propio  
Concello quen leve a cabo a reforma das instalacións,  como xa lle  pediron,  quere que se  
atendan as peticións dos veciños.-

A  continuación  intervén  a  Portavoz  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  ANA  MARÍA  LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que eles están a favor da moción.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que eles tamén  
están a favor.-

Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e  
manifesta que eles tamén están a favor da mesma.-

A continuación intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que eles vanse  
abster. Manifesta que os veciños tiñan a idea de mandalo facer, pero ten limitacións técnicas e  
a sostenibilidade do mesmo. Di que hai un exemplo no Bar do Centro Social de Foz e no Bar da  
Estación de Autobuses, que se sacaron a licitación. O Bar do Náutico non se pode abrir porque  
non é legal. Manifesta que se está a estudiar.-

Intervén novamente o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di  
que claro que hai diferencia, pero que o capital humano tamén pode actuar. Di que hai que  
sacalo a concurso porque así xa se verá se se pode xestionar ou non.-

Intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que o de Cordido non é viable.  
Teñen que compatibilizar coa vida social da Asociación.-

Debatido  suficientemente,   pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  
anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS  A  FAVOR:  MIXTO-BNG  (1);  UNIFOZ  (2);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (5).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: PP (2).-

__________________________________________________________________________________________________________
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Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO  
RODRÍGUEZ, PARA A INSTALACIÓN DO BAR DO CENTRO SOCIAL DE NOIS “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Cancio 
Rodríguez.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ, e di que pide un bar porque beneficiaría aos veciños e a Asociación. Pide 
tamén que  se  meta  no Inventario  de  Bens,  que  se  redacte  un proxecto,  se  saque  a 
concurso e se explote, tendo en conta que era unha parroquia que tiña moitos bares.-

Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que favorecería aos veciños e a súa convivencia.-

Intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, e manifesta que está a favor da Moción.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
manifesta que eles están a favor da Moción, pero outras parroquias tamén poderían 
pedir o mesmo.-

Intervén  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  os  veciños  da 
Asociación de Nois estiveron con él para mirar este tema, pero o gran problema é a 
adaptación do local ás condicións de bares, condicións de accesibilidade, etc., e polo 
tanto unha inversión. Di que nós xa solucionamos o problema que tiñan coa titularidade 
do local, ademáis, si se pon un bar, tamén habería problemas de ruídos cos veciños. Di  
que agora mesmo hai dous bares que se sacaron a concurso, o da Estación de Autobuses 
e  o  do  Centro  Social.  Di  que  ahí  están  os  30.000  €  do  Plan  Extraordinario  da 
Deputación para o bar do Cenima, e non se pode abrir para bar nin para a venta ao 
público, polo tanto é máis complicado do que vostede pensa.-

Intervén novamente o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, 
e di que cando fai referencia ao proxecto é para darlle viabilidade, o imposible é non 
empezar,  e  hai  unha  preocupación  por  parte  dos  veciños  para  telo.  Di  que  o 
funcionamento dependerá de quén o xestione.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- VOTOS A FAVOR: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS (5).-

- VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

- ABSTENCIÓNS: PP (5).-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

8.-  MOCIÓN CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, 
PARA INSTAR A REPARACIÓN DA ESTRADA QUE DA ACCESO Á FROUXEIRA, DENDE A 
ESTRADA FERREIRA-FOZ.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 
permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadada  na  súa  sesión  ordinaria 
celebrada o día 22 de xaneiro de 2015, que no seu literal indica:

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,  
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

“ Jaime Cancio Rodríguez, como concelleiro na Corporación Municipal que Vostede preside 

Que un dos lugares de interese turístico para o noso Pobo é sen dubida  algunha o lugar da  
FROUXEIRA.-

Que para aceder ao mencionado lugar ,foi construída no seu día una carretera de acceso.-

Que en estes momentos é tal o deterioro da cta. de acceso, que resulta imposible e perigoso  
poder visitar este lugar de interese turístico.-

 Por  todo  o  exposto  mediante  a  seguinte   MOCIÓN ,  a  Corporación  Municipal  insta  ao  
E.Goberno Local a :

-Proceder a reparación da cta. de acceso a Frouxeira dende a Cta. Ferreira –Foz “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Cancio  
Rodríguez.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,  
e explica que hai problemas de acceso para determinados veciños.-

Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di  
que eles están a favor da moción.-

Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,  
e di que eles tamén están a favor.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI,  e  
manifesta que eles tamén están a favor da mesma, e puntualiza que xa a trouxeron eles.-

Intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que eles vanse abster.-

Debatido  suficientemente,   pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  
anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS  A  FAVOR:  MIXTO-BNG  (1);  UNIFOZ  (2);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (5).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-
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-ABSTENCIÓNS: PP (2).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO  
RODRÍGUEZ, PARA INSTAR A REPARACIÓN DA ESTRADA QUE DA ACCESO Á FROUXEIRA,  
DENDE A ESTRADA FERREIRA-FOZ “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Cancio 
Rodríguez.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ,  e  di  que  é  unha  petición  dos  veciños,  porque  ten  acceso  a  un  punto 
turístico importante como é  “A FROUXEIRA”.-

Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que eles están a favor.-

Intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, e manifesta que está a favor da Moción.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
manifesta que eles tamén están a favor da Moción.-

Intervén o señor ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que está planificada no 
proxecto de obras que se enviou á Xunta de Galicia para facer obras no PEIM. Dirixese 
ao señor Cancio e dille que abandonou Unifoz e a Corporación, e agora non se entera.-

Intervén novamente o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e 
di que si non se traen asuntos para aprobar ao Pleno, non hai Pleno, e manifesta que si él 
soubera que hai unha subvención, non o traería, e quere que se publicite a licitación.-

Intervén novamente o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e dille que vostede 
abandonou Unifoz e agora vanlle os mitins do PSOE, así que admita o seu abandono.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- VOTOS A FAVOR: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS (5).-

- VOTOS EN CONTRA: PP (5).-

- ABSTENCIÓNS: NINGUNHA.-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables,  queda proclamado polo señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-
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9.-  MOCIÓN CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, 
RELATIVA  ÁS  OBRAS  DO  GASEODUCTO  AO  PASO  POLO  NOSO  CONCELLO.- Dáse 
conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos 
Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 22 de xaneiro de 
2015, que no seu literal indica:

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,  
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

“ Jaime Cancio Rodríguez, como concelleiro na Corporación Municipal que Vostede preside

Que as obras do gaseoducto polo noso concello, supuxo diferentes actuacións tanto en terreos  
privados como en terreos públicos e vías de comunicación.-

Que estando case ao remate das obras, hai deficiencias en numerosas vías e canais de auga,  
cunetas,, que non se repuxeron ao seu estado inicial, modificando as súas condicións e con  
posibles consecuencias, en caso de choiva.-

 Por  todo  o  exposto  mediante  a  seguinte   MOCIÓN ,  a  Corporación  Municipal  insta  ao  
E.Goberno Local a :

-Proceder polos servizos técnicos municipais, a realización de informe técnico sobre o estado  
en que se encontran as vías municipais afectadas, así como os terreos municipais, do mesmo  
xeito que as actuacións en terreos privados que poidan ter consecuencias en vías públicas,  
fontes públicas e delimitacións das propiedades.-

-Esixir e reclamar a empresa correspondente a solución ás deficiencias encontradas “.-

O  señor ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Cancio  
Rodríguez.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,  
e pide un informe técnico sobre a incidencia das obras do gaseoducto nos viales.-

Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di  
que eles están a favor da moción.-

Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,  
e di que eles vanse abster.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito,  RAMÓN SIXTO LEGASPI, e  
manifesta que eles tamén están a favor da mesma.-

Intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que no tema de lindeiros os  
veciños teñen que recepcionar as súas obras e hai unha especie de pacto entre as empresas e  
o Concello para solucionar o problema de baches, están aínda abertos. Os Técnicos poden  
facer unha valoración,  pero o dos particulares teñeno que solucionar coa empresa.  Nós  
estamos a favor.-

Debatido  suficientemente,   pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  
anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS A FAVOR: UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS (5).-
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              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: PP (2); MIXTO-BNG (1).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO  
RODRÍGUEZ, RELATIVA ÁS OBRAS DO GASEODUCTO AO PASO POLO NOSO CONCELLO “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Cancio 
Rodríguez.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ,  e  di  que  recolleu  as  inquedanzas  dos  veciños  respecto  ás  obras  do 
Gaseoducto.-

Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que eles están a favor.-

Intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, e manifesta que está a favor da Moción.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
manifesta que eles tamén están a favor da Moción.-

Intervén o señor  ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e manifesta que eles tamén 
están a favor da Moción, e di que xa falaron con veciños de Marzán porque non se 
rematou  o  amojanmiento,  e  puxemonos  de  enlace  coa  empresa  e  os  veciños  para 
solucionalo.  Di  que  se  están  rematando  correctamente  as  obras,  hai  un  pacto  coa 
empresa para que se arranxen os desperfectos nas carreteras, etc.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa  a  votación  ordinaria, e  por  unanimidade  dos  trece  señores  /as 
concelleiros/as, queda proclamado polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

10.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  PARA  INSTAR  AO  GOBERNO  LOCAL  A 
CONVOCAR DÚAS PRAZAS TEMPORAIS PARA REFORZAR, AMPLIAR O SERVIZO DE 
AXUDA  NO  FOGAR.- Dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa 
permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadada  na  súa  sesión  ordinaria 
celebrada o día 22 de xaneiro de 2015, que no seu literal indica:

“  Atendida  a  Moción reflectida  no epígrafe,  defendida pola Concelleira  do  grupo 
municipal UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, co tenor seguinte:
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“ Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do grupo Municipal  
UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome a súa portavoz Ana Mª  
López Campoamor
       
Que o Concello de Foz, solo dispón de dúas traballadoras para o servizo de Axuda no Fogar.-

Que tendo en conta a demanda do servizo , e dadas as necesidades  con que se encontran  
moitos dos veciños/as nos seus fogares, que xunto coas dificultades económicas,e a falta de  
resposta  e de aplicación da Lei da dependencia.-

Que a Corporación aprobou o Servizo de Axuda no Fogar,  como un dos servizos básicos,  
imprescindibles e de urxente necesidade.-

 Por  todo  o  exposto  mediante  a  seguinte   MOCIÓN ,  a  Corporación  Municipal  insta  ao  
E.Goberno Local a :

-Convocar dúas prazas temporais para reforzar, ampliar o Servizo de Axuda no Fogar “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  á  Concelleira  López  
Campoamor.-

A  continuación  intervén  a  Portavoz  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  ANA  MARÍA  LÓPÈZ 
CAMPOAMOR,  e  explica  que  piden  dúas  prazas  de  carácter  temporal  para  cubrir  baixas,  
porque actualmente hai unha baixa.-

Intevén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG,  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e  
di que eles vanse abster, pero parecelle ben porque hai disposición por parte do Concello.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito,  RAMÓN SIXTO LEGASPI, e manifesta que eles  
están a favor da moción.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que tamén 
está a favor da mesma.-

A  continuación  intervén  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  hai  
disposición  por  parte  do  Equipo  de  Goberno  para  tratar  de  sacar  prazas  de  traballos  
temporais, pero ao estarse tramitando o orzamento, esperarase a que se aprobe para facer as  
modificacións oportunas. Di que o servizo está cuberto con outras persoas.-

Debatido  suficientemente,   pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  
anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS A FAVOR: UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS (5).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: PP (2); MIXTO-BNG (1).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DA  CONCELLEIRA  DO  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ,  ANA  
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MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, PARA INSTAR AO GOBERNO LOCAL A CONVOCAR DÚAS  
PRAZAS TEMPORAIS PARA REFORZAR, AMPLIAR O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  á  señora  López 
Campoamor.-

A continuación intervén a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que é un tema do grupo porque hai baixas, e queren que se cubra o 
servizo.-

Intervén  a  continuación o  Portavoz do  grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA,  e di  que é unha das propostas do orzamento, e cómo se van 
cubrir, polo que él absterase.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
di que tamén é unha das propostas do Plan de Emprego, e esperan que se leve a cabo.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ, e di que él está a favor da Moción.-

Intervén o señor  ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e manifesta que eles vanse 
abster, porque hai intención de dotar prazas temporais. Di que hai que evaluar as prazas 
que se queren sacar, porque o servizo estase a prestar por unha empresa. Di que sempre 
houbo 2 persoas para ese fin.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- VOTOS A FAVOR: UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS (5).-

- VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

- ABSTENCIÓNS: PP (5); MIXTO-BNG (1).-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables,  queda proclamado polo señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

11.- MOCIÓN CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS, RAMÓN SIXTO LEGASPI E 
OUTROS, PARA SOLICITAR Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO A RENOVACIÓN 
DO AGLOMERADO DA RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO.- Dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa 
sesión ordinaria celebrada o día 22 de xaneiro de 2015, que no seu literal indica:

“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo Concelleiro membro non 
adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, co tenor seguinte:

“ Os  Concelleiros  non adscritos  Ramón  Sixto  Legaspi,  Enrique  Cotarelo  García,  Ana  
Isabel Villarino Alonso e Manuel Casabella Otero presentamos en conxunto para o seu  
debate e aprobación no Pleno do mes de Xaneiro a seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Por todos é coñecida a situación ruinosa na que se atopa unhas das rúas principais do  
noso Concello: estamos a falar da rúa Álvaro Cunqueiro que se encontra nun punto no que  
non caben mais parches nin remendos, a única solución razoable e digna que nós vemos é  
que se  aglomere completamente  de novo,  de  forma que  os  usuarios  da mesma poidan  
circular por ela sen temor a estragar os seus vehículos, todo isto ademais sen esquecer que  
non  debemos  permitir  que  as  persoas  que  veñan  a  Foz  se  vaian  con  esta  imaxe  tan  
lamentable das nosas rúas.-

Por todo o exposto pedimos o voto favorable da Corporación Municipal para poder levar a  
cabo o seguinte ACORDO:

-Instar á Deputación Provincial de Lugo á renovación completa do aglomerado de dita  
rúa “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  Concelleiro  Sixto  
Legaspi.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  RAMÓN  SIXTO  LEGASPI,  e  
explica que é necesario o rebacheo, pola imaxe e os problemas no paso, porque o aglomerado  
é moi malo.-

Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di que  
eles están a favor da moción, xa o pediron no Pleno do mes de Novembro.-

Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e  
manifesta que eles tamén están a favor da moción.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que él tamén 
está a favor da mesma.-

A continuación intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que é unha vía  
urbana moi transitable e o estado da mesma é lamentable. Manifesta que hai un informe da  
Policía Local.-

Debatido  suficientemente,   pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  
anteriormente  transcrita  a  votación  ordinaria,  e  por  unanimidade  dos  dez  Concelleiros/as  
asistentes, resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DOS  CONCELLEIROS MEMBROS NON  ADSCRITOS,  RAMÓN  
SIXTO LEGASPI E OUTROS, PARA SOLICITAR Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO A  
RENOVACIÓN DO AGLOMERADO DA RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Sixto 
Legaspi.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
di que é unha rúa que sufriu varias obras, e da mala imaxe para a xente que a utiliza 
tódolos días.-
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A continuación intervén a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR,  e  di  que eles están a  favor  da  Moción, e  que xa  a  trouxeron eles a 
Pleno.-

Intervén  a  continuación o  Portavoz do  grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, e di que él está a favor da Moción.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ, e manifesta que él tamén está a favor da Moción.-

A continuación intervén o señor  ALCALDE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e manifesta 
que eles están a favor da Moción, e di que hai moitas vías da Deputación no propio 
núcleo urbán que están en mal estado, e tamén nas parroquias. Di que no mes de maio  
de 2014 enviouse unha petición á Deputación xunto con informe da Policía Local, e fixo 
caso omiso das peticións realizadas.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  Comisión 
Informativa  a  votación  ordinaria,   e  por  unanimidade  dos  trece  señores  /as 
concelleiros/as, queda proclamado polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

12.- MOCIÓN CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS, RAMÓN SIXTO LEGASPI, E 
OUTROS,  PARA SOLICITAR  Á DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE LUGO O ARRANXO  E 
MANTEMENTO  DA  ESTRADA  QUE  VAI  DENDE  NOIS  A  CORDIDO  PASANDO  POR 
CANGAS.- Dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de 
Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 22 de 
xaneiro de 2015, que no seu literal indica:

“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,  
RAMÓN SIXTO LEGASPI, co tenor seguinte:

“  Os  Concelleiros  non adscritos  Ramón  Sixto  Legaspi,  Enrique  Cotarelo  García,  Ana  
Isabel Villarino Alonso e Manuel Casabella Otero presentamos en conxunto para o seu  
debate e aprobación no Pleno do mes de Xaneiro a seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A estrada que vai dende a parroquia de Nois ata a parroquia de Cordido pasando pola de  
Cangas atópase nun estado certamente lamentable, presentando tramos con abundantes  
fochancas, dificultando enormemente a  circulación segura de vehículos.-

O estado das cunetas desta vía non se atopan en mellores condicións: están cubertas de  
terra e maleza provocando nos días de choiva que a auga pase dun lado a outro da estrada  
invadindo totalmente a mesma.-

Por todo o exposto pedimos o voto favorable da Corporación Municipal para poder levar a  
cabo o seguinte ACORDO:
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-Instar á Deputación Provincial de Lugo á reparación e mantemento axeitado de dita  
estrada “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  Concelleiro  Sixto  
Legaspi.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e  
explica que a estrada que vai de Nois a Cordido está en moi mal estado, porque soporta un  
tránsito pesado e é necesario que se mellore.-

Non  producindose  máis  intervencións,   pola  Presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  
Moción  anteriormente  transcrita  a  votación  ordinaria,  e  por  unanimidade  dos  dez  
Concelleiros/as asistentes, resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DOS  CONCELLEIROS MEMBROS NON  ADSCRITOS,  RAMÓN  
SIXTO LEGASPI E OUTROS, PARA SOLICITAR Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO O  
ARRANXO E MANEMENTO DA ESTRADA QUE VAI DENDE NOIS A CORDIDO PASANDO  
POR CANGAS “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  señor  Sixto 
Legaspi.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
di que vai no mesmo sentido de petición á Deputación, porque a estrada está nun estado 
lamentable, hai veces que é imposoble transitar por ela.-

Non producindose debate algún, o señor alcalde somete a transcrita Moción a votación 
ordinaria, e por unanimidade dos trece señores /as concelleiros/as, queda proclamado 
polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  22/01/2015  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

13.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.- 

O grupo municipal  MIXTO-BNG, a través do seu portavoz,  XAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA, presenta unha moción que, trala oportuna declaración de urxencia acadada 
por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos 
PP, UNIFOZ, MIXTO-BNG, E MEMBROS NON ADSCRITOS, ao abeiro do establecido no 
artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en 
relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no 
despacho da seguinte:

“ MOCIÓN RELATIVA Á PRESCRICIÓN DOS FÁRMACOS DE ÚLTIMA XERACIÓN A 
PERSOAS DOENTES DE HEPATITE C

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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A enfermidade hepática causada polo Virus de Hepatite C (VHC) constitúe un grave problema  
de saúde pública. Calcúlase, en cifras do Ministerio de Sanidade, Igualdade e Asuntos Sociais,  
que unhas 700.000 persoas son portadoras deste virus no conxunto do Estado español.-

Até  recentemente  os  medios  de  tratamento  dispoñíbeis  producían  altas  taxas  de  fracaso  
terapéutico, para alén de ter unha elevada toxicidade e efectos secundarios graves. Déronse,  
ademais, numerosos casos de doentes que non podían someterse a eles por intolerancia a algún  
dos fármacos empregados.-

Como  consecuencia,  na  actualidade  hai  na  Galiza  unha  cantidade  importante  de  persoas  
enfermas diagnosticadas, en diferentes estadíos de evolución da Hepatite C,  que non están  
sendo tratadas, e que teñen como única alternativa a vixilancia da súa evolución á espera de  
chegar a un estado que determinase a idoneidade dun transplante hepático.-

Esta  situación  viuse  radicalmente  alterada  coa  aprobación  recente  de  novos  fármacos.  
Particularmente  transcendente  foi  o  feito  de  a  axencia  europea  do  medicamento  (EMA)  
aprobar, a principios do ano 2014, o Sofosbuvir, un antiviral de acción directa sobre o VHC. A  
comercialización deste medicamento no territorio español foi aprobada pola Dirección Xeral  
de Farmacia e Produtos Sanitarios o 5 de marzo de 2014.-

O día 24 de setembro de 2014 a, daquela, ministra de Sanidade anunciou publicamente que o  
Ministerio acadara un acordo co fabricante do fármaco para incluílo na sanidade pública e  
que @s facultativ@s o puidesen prescribir a aquelas persoas enfermas que o precisaren. A  
ministra naquela altura acrecentou que a proposta se trasladaría inmediatamente á Comisión  
Interministerial de Prezos dos Medicamentos, e comunicou que en outubro poderían dispor  
médicos/as dese medicamento en todo o territorio do Estado español, para o aplicar aos/ás  
pacientes que o precisasen.-

Desde aquela hai elaborado un Protocolo de Posicionamento Terapéutico e un Documento de  
Priorización que están sendo aplicados, no caso galego, pola subcomisión para o Tratamento  
da Enfermidade Hepática, constituída na Consellaría de Sanidade.-

A día de hoxe sucédense as declaracións públicas de hepatólogos/as a través da Asociación  
Española  para  o  Estudo  do  Fígado,  reclamando  que  os  criterios  para  a  dispensación  do  
tratamento no sistema público sexan máis inclusivos e cifrando a necesidade de tratamentos  
urxentes para aplicar no territorio do Estado español nun mínimo de 30.000 para o ano en  
curso.-

Por  outra  parte,  o  desacougo,  a  alarma  e  as  queixas  dos/as  doentes  de  hepatite  C,  
particularmente das persoas postransplantadas non negativizadas e das que se atopan en fase  
cirrótica (F4), van en aumento ao comprobar como nuns casos a súa situación non se inclúe  
dentro dos criterios de elixibilidade que se aplican  para o acceso ao fármaco, e noutros moitos  
a  solicitude  cursada  polos/as  seus  hepatólogos/as,  unha  vez  determinado  que  cumpren  os  
requisitos estabelecidos polo Ministerio e recollidos nas Instrucións do acceso aos tratamentos  
da  Hepatite  C cursadas  pola  Dirección  xeral  de  Asistencia  Sanitaria,  é  rexeitada ou  non  
contestada.-

Por estes motivos, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a  
adopción do seguinte

A C O R D O:

a) Instar ao Goberno galego para este se dirixir ao Goberno de España e exixir que se  
garanta  o acceso ás novas terapias para as persoas doentes de Hepatite C que o  
precisaren.  Todo  isto  debe  producirse  de  acordo  co  criterio  de  médicos/as  
especialistas,  que  deben  dispor  de  todos  os  recursos  que  foren  precisos  para  a  
atención dos casos definidos como de tratamento urxente pola Asociación Española  
para  o  Estudo  do  Fígado  na  súa  recente  reunión  co  Ministerio  de  Sanidade,  
Igualdade e Asuntos Sociais.-
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b) Instar  ao Goberno galego a tomar as medidas necesarias  para que a terapia cos  
novos fármacos para a Hepatite C se dispense nas farmacias hospitalarias a aqueles  
doentes a que lle for prescrita por persoal médico especialista do Servizo Galego de  
Saúde, de xeito inmediato á súa prescrición.-

c) Trasladar estes acordos ao presidente da Xunta de Galiza, á titular da Consellaría de  
Sanidade e aos grupos parlamentares do Parlamento galego”.-

Intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, e manifesta que a urxencia desta Moción é polos enfermos de hepatite C.-

A continuación intervén a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que eles están a favor da Moción.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ, e manifesta que él tamén está a favor da Moción.-

Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
di que están a favor da Moción.-

A continuación intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que eles 
tamén están a favor da Moción, porque creen que este medicamento debese dispensar 
gratuitamente aos afectados,  é un medicamento caro,  pero queren que a  Seguridade 
Social o financie ao 100%.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  a  transcrita  Moción  a  votación 
ordinaria, e por unanimidade dos trece señores /as concelleiros/as, queda proclamado 
polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR  APROBACIÓN  Á  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL 
MIXTO-BNG, RELFECTIDA ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 
SEUS PROPIOS TERMOS.-

14.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ

Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR

-Que no Paseo de Arealonga se arranxe unha rejilla.-

-Que se manteña aceso de noite o alumeado no Campo da Cabana.-

-Que se repoña a marquesina que hai á entrada dos Institutos.-

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA

-Que se mire o camión de recollida do lixo, porque deixa verquido de aceite.-

-Que se arranxen os sumidoiros en Marzán.-

-Que se arranxen os setos da gardería.-
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MEMBROS NON ADSCRITOS

Don/a  RAMÓN  SIXTO  LEGASPI;  ANA  ISABEL  VILLARINO  ALONSO;  ENRIQUE 
COTARELO GARCIA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO.-

-Que se cumpra a Ordenanza de recollida de escrementos.-

-Que se cumpra a Ordenanza que regula o tema dos maderistas, para que arranxen as 
estradas.-

-Que se limpen as taxeas.-

MEMBRO NON ADSCRITO

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ

-Que na parroquia de Nois, a estrada que vai á Praia das Polas, ten pola marxe esquerda  
as taxeas moi altas,  e piden protección.-

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:

Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR ( UNIFOZ )  

-¿Rematáronse de podar as árbores?

O señor Alcalde responde que ainda se está a facer.-

-¿Cándo se van a pagar as subvencións ás Asociacións?. ¿Vai haber aportación ao Banco 
de Alimentos?

O señor Alcalde responde que está en Intervención a tramitación das mesmas.-

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)

-O cartel que pon Villaronte, ¿por qué non pon Vilaronte?

O señor Alcalde responde que foi un erro, pero cambiarase.-

Don RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)   

-¿Por qué non se recolle o lixo na Pampillosa?

O señor Alcalde responde que o servizo de lixo é o encargado de facelo.-

-¿Qué pasa coa rebaixa do IBI, que se trouxo nunha Moción?

O señor Alcalde responde que quedará para o ano 2016 polo seu devengo.-

-¿Qué pasa co espello de Vilaxoane?

O señor Alcalde responde que se vai colocar.-

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (MEMBRO NON ADSCRITO)  

-A ponencia de valores catastrais ¿afecta ao solo urbanizable que pasa a rústico?, ¿baixarán 
o que pagan de IBI ?

O señor Alcalde responde que sí que se verán favorecidos, é o que di o Catastro.-
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Concluído o anterior, ás vinte e unha horas e cincuenta e sete minutos , non sendo outro 
o obxecto da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao 
principio indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como 
secretaria, certifico.-

A secretaria, O alcalde,

ANA BARREIRO GÓMEZ JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

 (DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE)
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