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SECRETARIO 
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***************** 

 

 

 

 

 

 

 

No salón de xuntas do concello de Foz, 

sendo as 20 horas e 35  minutos do día 

29 de xullo de 2015, reúnese, en sesión 

ordinaria e primeira convocatoria,  o 

concello pleno, baixo a presidencia do 

señor alcalde presidente Javier Jorge 

Castiñeira, coa asistencia dos señores/as 

concelleiros/as relacionados ao marxe. 

Actúa de secretario, o habilitado estatal, 

Ricardo Fernández Fernández, que da fe 

do acto.- 
 

 

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  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 DE ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES: EXTRAORDINARIAS 10-6-2015, 13-6-

2015 E 8-7-2015. 

 

A aprobación do acta da sesión extraordinaria do día 10-6-2015 queda pendente para a próxima sesión ordinaria. 

 

A continuación e de acordo co disposto no artigo 91 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, o Sr. 

Alcalde-Presidente consulta ós Sres. Concelleiros se teñen que formular algunha observación ás actas de 13-6-

2015 e 8-7-2015. 

 

O Concelleiro do Grupo Municipal do FPF, D. Luis Alfonso Sixto Legaspi, en relación co acta de 8-7-2015 

manifesta que quere que nos puntos 2 e 6, asignación económica dos grupos políticos e asistencias a órganos de 

gobernó, conste expresamente que o seu grupo municipal propuso a reducción dos importes correspondentes 

nunha porcentaxe dun 20 % e no punto 8, a proposta relativa á dedicación exclusiva da concelleira delegada de 

cultura, foi modificada durante o debate para propoñer unha dedicación parcial cun salario de 15.000 euros. 

 

Sometidas as actas a votación, coas anteriores correccións, préstase aprobación as mesmas por unanimidade dos 

concelleiros da Corporación (13). 

 

 

2. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE MOROSIDAD DO PRIMER TRIMESTRE 2015, DO 

INFORME DO PERIODO MEDIO DE PAGO DO CUARTO TRIMESTRE DE 2014 E DA 

EXECUCIÓN PRESUPUESTARIA DO PRIMER TRIMESTRE 2015. 
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Dase conta dos INFORMES de morosidad do 1º Trimestre de 2015; do periodo medio de pago do 4º Trimestre de 

2014 e da execución presupuestaria do 1º Trimestre de 2015. 

 

 

3. INFORME SOBRE A IMPOSIBILIDADE DE DESEMPEÑO DAS FUNCIÓNS DE TESOURERÍA E 

RECADACIÓN POR FUNCIONARIO CON HABILITACIÓN NACIONAL. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

A Lei  18 /2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre a reutilización 

da información do sector público (BOE 10 de xullo de 2015), na Disposición final segunda ven a modificar a Lei 

27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, en concreto no que se 

refire a Disposición transitoria sétima da citada norma, establecendo un procedemento para o funcionamento da 

Tesourería e designación de Tesoureiro, que consideramos aplicable ao noso Concello. 

 

O literal da norma establece no seu apartado primeiro que: 

 

Disposición final segunda ven a modificar a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da 

Administración Local. 

 

Modifícase a disposición transitoria sétima da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade 

da Administración Local, que queda redactada nos seguintes termos: 

 

<Disposición transitoria sétima. Réxime transitorio dos funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter estatal. 

 

En tanto no entre en vigor o Regulamento previsto no artigo 92 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

Bases do Réxime Local, e en todo aquilo que non se opoña ao disposto nesta Lei, mantén a sua vixencia a 

normativa regramentaria referida aos funcionarios incluídos no ámbito de aplicación do citado artigo. 

 

Ata o 31 de decembro de 2016, salvo prórroga pola correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado, 

excepcionalmente, cando nas Corporacións Locais cuxa poboación sexa inferior a 20.000 habitantes quede 

acreditado mediante informe ao Pleno, a imposibilidade de que as función de Tesourería e Recadación sexan 

desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, xa sexa con 

carácter definitivo, provisional, acumulación ou agrupación, ditas función poderán ser exercidas por 

funcionarios de carreira da Deputación Provincial ou entidades equivalentes, de acordo co artigo 36 da Lei 

7/1985,do 2 de abril, ou cando quede acreditado que isto non resulta posible, por funcionarios de carreira que 

presten servizos na Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carreira e actuarán baixo a 

coordinación de funcionarios do grupo A1 das Deputacións Provinciais ou entidades equivalentes. 

 

Polo anterior, e tendo en conta que este Concello, clasificado como Secretaría de clase segunda, conta cun posto 

de traballo de Intervención e de Secretaría, cuxas funcións están reservadas a funcionarios de habilitación de 

carácter nacional, e que conta cun posto de traballo de Tesorería ocupado por un funcionario propio da 

Corporación designado mediante nomeamento segundo a normativa vixente, e visto que dito posto de traballo non 

está reservado a habilitados; circunstancia que acredita a IMPOSIBILIDADE de proveer dito posto de traballo cun  

funcionario con habilitación de carácter nacional, xa sexa de forma definitiva o mediante outra forma de provisión, 

é polo que se INFORMA ao Pleno da Corporación do antedito e proponse a adopción do seguinte                                               

ACORDO: 
 

Primeiro. Tomar razón polo Pleno de que as funcións  de Tesourería e Recadación no Concello de Foz non poden 

ser asumidas por un funcionario de habilitación de carácter nacional, por non estar reservado o posto de traballo de 

Tesourería a habilitado de carácter nacional. 

 

Segundo. Solicitar a Deputación Provincial de Lugo a asunción das función de Tesourería e Recadación do 

Concello de Foz por parte dun funcionario de carreira desa  Administración. 
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Terceiro. Para o caso de non ser posible o anterior, nomear por parte da Deputación Provincial de Lugo, un 

Coordinador, Departamento coordinador, ou similar, para dirixir as función de Tesourería desempeñadas polo 

funcionario nomeado ao efecto por este Concello. 

 

Cuarto. En tanto non se resolva o procedemento iniciado por mor deste acordo, ter por válido o acto 

administrativo de nomeamento de Tesoreiro actual, aos efectos de non causar un menoscabo a esta Administración 

paralizando o seu normal funcionamento. 

 

Quinto. Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial de Lugo e á Dirección Xeral de Administración 

Local da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que está de 

acordo coa proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está de acordo coa proposta. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta  da Alcaldía, obténdose como resultado a unanimidade a 

favor da mesma (13 votos). 

 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

Primeiro. Tomar razón polo Pleno de que as funcións  de Tesourería e Recadación no Concello de Foz non poden 

ser asumidas por un funcionario de habilitación de carácter nacional, por non estar reservado o posto de traballo de 

Tesourería a habilitado de carácter nacional. 

 

Segundo. Solicitar a Deputación Provincial de Lugo a asunción das función de Tesourería e Recadación do 

Concello de Foz por parte dun funcionario de carreira desa  Administración. 

 

Terceiro. Para o caso de non ser posible o anterior, nomear por parte da Deputación Provincial de Lugo, un 

Coordinador, Departamento coordinador, ou similar, para dirixir as función de Tesourería desempeñadas polo 

funcionario nomeado ao efecto por este Concello. 

 

Cuarto. En tanto non se resolva o procedemento iniciado por mor deste acordo, ter por válido o acto 

administrativo de nomeamento de Tesoreiro actual, aos efectos de non causar un menoscabo a esta Administración 

paralizando o seu normal funcionamento. 

 

Quinto. Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial de Lugo e á Dirección Xeral de Administración 

Local da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 

 

 

4. DESIGNACIÓN DE 3 CONCELLOS AOS EFECTOS DE REPRESENTACIÓN NO CONSELLO 

TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

Dacordo co Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, polo que se desenvolve o Texto Refundido da Lei do Catastro 

Inmobiliario e coa Orde EHA/2386/2007 e visto o escrito da Delegación de Economía e Facenda en Lugo, do 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, no que se require a este Concello para o nomeamento de 3 
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Concellos da Provincia de Lugo, excluído Lugo, para actuar como representantes no Consello Territorial da 

Propiedade Inmobiliaria, esta Alcaldía, propón ao Pleno, a adopción do seguinte ACORDO: 

 

Designar como Administracións Municipais representantes no Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria, aos 

Concellos de Foz, Outeiro de Rei e Quiroga. 

 

Dita proposta foi modificada na Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno celebrada o día 

23 de xullo de 2015, co consenso de todos os grupos políticos, de forma que a proposta de acordo quedou 

como segue: 

 

Designar como Administracións Municipais representantes no Consello Territorial da Propiedade 

Inmobiliaria, aos Concellos de Foz, Sarria e A Pobra do Brollón. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións. Non se producindo debate, 

sométese directamente a votación, a proposta, obténdose como resultado a unanimidade a favor da mesma 

(13 votos). 

 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA POR UNANIMIDADE o seguinte acordo: 

 

Designar como Administracións Municipais representantes no Consello Territorial da Propiedade 

Inmobiliaria, aos Concellos de Foz, Sarria e A Pobra do Brollón. 

 

 

 

5. CESIÓN PARA USO PRIVATIVO DE PARCELA PÚBLICA SITA NO DOMINIO PÚBLICO 

PORTUARIO AUTONÓMICO DE FOZ PARA DESTINALA A ACTIVIDADES NÁUTICO 

DEPORTIVO. APROBACIÓN DE PREGOS DE CLÁUSULAS E CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 

O Alcalde, de acordo co establecido no artigo 82.3 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, somete á 

consideración do Pleno o presente punto da orde do día, o cal non foi previamente dictaminado en Comisión 

Informativa. Polo tanto e a tenor do mencionado artigo corresponde en primeiro lugar ratificar a súa inclusión na 

orde do día. 

Seguidamente, sométese a votación a ratificación da inclusión deste asunto na orde do día do Pleno, 

obténdose como resultado a unanimidade a favor da mesma (13 votos). 

 

A continuación, o Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor 

literal é o seguinte: 

  

Visto o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe rexer a adxudicación da concesión por 

procedemento aberto, varios criterios de adxudicación,  para levar a cabo a cesión para o uso privativo dunha parte 

(476 m
2
) da parcela pública con referencia catastral 0952801PJ4205S0001JT, sita no dominio público portuario 

autonómico de Foz sobre el que ten outorgada a concesión este Ayuntamiento, xunto coas edificacións e 

instalacións existentes sobre a mesma, para o exercicio de actividades náutico deportivas. 

 

O presente prego de cláusulas e o posterior contrato que se formalice, unha vez realizada a licitación, de cesión 

parcial da concesión, para actividades náuticas e o exercicio de deportes relacionados co medio acuático quedan 

sometidos en canto ao seu réxime xurídico prevalente ao establecido na propia concesión administrativa de 

dominio público, outorgada polo organismo público Portos de Galicia, pertencente á Consellería do Medio Rural e 

do Mar, da Xunta de Galicia e na Lei 5/1994, de creación de Portos de 

Galicia e no seu Regulamento, na lexislación de Portos do Estado e da Mariña Mercante, hoxe integrada na 

redacción actual do texto refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2011 do 5 de setembro, na Lei 

6/2003, do 9 de decembro, de Tasas, Prezos e Exaccións Reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, e nas 

demais disposicións aplicables ás concesións sobre dominio público portuario. 

 

Esta Alcaldía, propón ao Pleno, a adopción do seguinte ACORDO: 
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PRIMEIRO. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, para a adxudicación da cesión para o 

uso privativo dunha parte (476 m
2
) da parcela pública con referencia catastral 0952801PJ4205S0001JT, sita no 

dominio público portuario autonómico de Foz sobre el que ten outorgada a concesión este Ayuntamiento, xunto 

coas edificacións e instalacións existentes sobre a mesma, para o exercicio de actividades náutico deportivas. 

Xúntase como anexo ao presente acordo. 
 

SEGUNDO. Realizar convocatoria pública, publicando no Perfil de contratante e no taboleiro de edictos do 

Concello, anuncio de licitación, para que durante o prazo de 10 días, os interesados poidan presentar as 

proposicións que estimen pertinentes. 

 

TERCEIRO. De acordo co réxime xurídico sobrescrito, o presente contrato de cesión require a obtención previa 

por parte do Concello de Foz, da autorización de Portos de Galicia, debendo obterse esta con anterioridade á 

convocatoria pública da presente licitación. 

 

 

ANEXO 

  

PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CESIÓN PARA USO 

PRIVATIVO DA PARCELA PÚBLICA PORTUARIA CON REFERENCIA CATASTRAL 

0952801PJ4205S0001JT. 

  

CLÁUSULA 1.- OBXECTO E CALIFICACIÓN E RÉXIME XURÍDICO 

 

O Concello de Foz é titular dunha concesión administrativa de dominio público, outorgada polo organismo público 

Portos de Galicia, pertencente á Consellería do Medio Rural e do Mar, da Xunta de Galicia (en diante, a 

concesión). 

Dita concesión administrativa autoriza para a utilización privativa dunha zona do dominio público portuario 

autonómico de Foz. O título concesional 14-03-94-C-1 foi outorgado o 18/07/1994 e o seu vencimiento foi fixado 

para o 21/07/2024. 

 

Situación xeográfica: parcela con referencia catastral 0952801PJ4205S0001JT, situada no porto de Foz, na rúa 

dous Asteleiros, 4, inscrita cunha superficie de 867 m2 (na realidade e tras o seu estudo topográfico, conta cunha 

superficie de 1.537,45 m2, incluíndo a parcela propiamente dita tal e como se contempla na cartografía catastral e 

os espazos perimetrales da mesma titularidade pública resultado de restantes, tras correccións de aliñacións viarias, 

que determinan na práctica, unha continuidade de uso efectivo). 

 

Obxecto da cesión: o presente contrato ten por obxecto outorgar a cesión para o uso privativo dunha parte (476 

m2) da parcela pública con referencia catastral 0952801PJ4205S0001JT, sita no dominio público portuario 

autonómico de Foz sobre o que ten outorgada a concesión este Concello, xunto coas edificacións e instalacións 

existentes sobre a mesma, para o exercicio de actividades náutico deportivas 

 

Esta superficie para ceder inclúe a superficie ocupada pola Nave ximnasio, a Caracola e o Galpón anexo á nave 

ximnasio pola súa fachada oeste, incluíndo tamén as edificacións que nelas están construídas.  

 

Segundo o Plan Especial de Ordenación do Porto de Foz, estes 476.00 m2 a ceder están dentro da parcela 10, 

ordenanza 05a que ten unha ocupación máxima de 480.12 m2 (pag.11 e plano O.3). 

 

Destino e finalidade da cesión: os bens públicos obxecto de cesión deberán ser destinados á práctica de 

actividades náuticas e ao exercicio de deportes relacionados co medio acuático. 

 

O contrato ten natureza de contrato privado patrimonial, de conformidade co disposto nos arts. 4.1.ou) e 20.2 do 

Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 

novembro (en diante LCSP). 

 

O presente contrato abarcará única e exclusivamente a superficie definida no obxecto de cesión, a cal se estende a 

un ámbito definido dentro da superficie que é obxecto do título concesional outorgado por Portos de Galicia ao 

Concello de Foz, mantendo a Administración Municipal os dereitos que lle corresponden como concesionario e 
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cedendo co presente contrato, o uso dun ámbito determinado coa finalidade de fomentar o exercicio de actividades 

e deportes relacionados co medio acuático. 

 

Réxime xurídico: o presente contrato, de cesión parcial da concesión, para actividades náuticas e o exercicio de 

deportes relacionados co medio acuático queda sometido en canto ao seu réxime xurídico prevalente ao 

establecido na propia concesión e na lei 5/1994, de creación de Portos de Galicia e no seu Regulamento, na 

lexislación de Portos do Estado e da Mariña Mercante, hoxe integrada na redacción actual do texto refundido 

aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2011 de 5 de setembro, na Lei 6/2003, de 9 de decembro, de Taxas, 

Prezos e Exacciones Reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, e nas demais disposicións aplicables ás 

concesións sobre dominio público portuario. 

Neste sentido, o art. 73.1 do Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, establece como 

normativa de peche a lexislación de costas, de forma que cabe a aplicación do art. 137. 3 do Real Decreto 1471/89, 

que aproba o Regulamento da Lei de Costas, segundo o cal é factible a celebración de calquera contrato que 

implique a participación dun terceiro na explotación da concesión. 

 

De acordo co réxime xurídico sobrescrito, o presente contrato de cesión require a obtención previa por parte do 

Concello de Foz, da autorización de Portos de Galicia, debendo obterse a mesma con anterioridade á 

convocatoria pública da presente licitación. 

 

A autorización da cesión parcial realizarase sen prexuízo do deber do concello de Foz e do cesionario de obter 

pola súa conta e cargo, cantas licenzas, permisos e autorizacións sexan precisas de calquera Administración, en 

especial as licenzas municipais de actividade, de obra, ou as autorizacións ambientais, autonómica ou local. 

 

Para os efectos exclusivos deste contrato e sen prexuízo da responsabilidade única e exclusiva do 

concesionario ante a Administración portuaria, que como titular do dominio público outorgado esixirá 

do Concello de Foz, o cumprimento íntegro de todas as obrigacións previstas no título de otorgamiento e 

considerarase, a todos estes efectos, responsable directo, principal e solidario de calquera circunstancia 

que se produza en relación ao uso ordenado, e ao mantemento apropiado da concesión, así como ao  pago 

de canons e taxas, todo iso de conformidade cos termos establecidos no título da concesión e na 

normativa tributaria de aplicación.  

 

 

CLÁUSULA 2.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E ADXUDICACIÓN. 

 

O contrato adxudicarase polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, podendo todos os interesados presentar 

unha proposición e quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores. 

Para a valoración das proposicións atenderase a criterios directamente vinculados co obxecto, destino e finalidade 

da cesión. 

 

CLÁUSULA 3.- PERFIL DO CONTRATANTE. 

 

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa ao presente procedemento, e sen 

prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta con Perfil de contratante ao que os 

interesados terán acceso na dirección seguinte: http://concellodefoz.sedelectronica.es 

 

CLÁUSULA 4.- DURACIÓN DO CONTRATO. 

 

A cesión terá unha duración de 9 anos contados a partir do día seguinte á firma do correspondente contrato, e 

estará vinculada ao mantemento da concesión actual por parte do Concello de Foz, coa posibilidade de prórroga 

realizada de forma expresa, por un período igual de 9 anos, a condición de que o Concello de Foz obteña unha 

nova concesión ou prorrogue a existente. 

 

CLÁUSULA 5.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

Poderán concorrer a este procedemento as persoas naturais ou xurídicas que estean en plena posesión da súa 

capacidade xurídica e de obrar, e non estean comprendidas en ningunha das circunstancias que enumera o art. 60 

do LCSP. A presentación das proposicións presume por parte do solicitante a aceptación incondicionada dás 

http://concellodefoz.sedelectronica.es/
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cláusulas deste prego e a declaración responsable de que reúne todas e cada unha das condicións exigidas para 

contratar coa Administración. 

 

Os que acudan á licitación poderán facelo por se ou representados por persoa autorizada mediante poder bastante, 

sempre que non se atope incursa nalgunha das causas que enumera o art. 60 do LCSP. Cando en representación 

dalgunha sociedade civil ou mercantil, concorra algún membro da mesma, deberá xustificar documentalmente que 

está facultado para iso. 

 

Lugar: as proposicións deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Foz, xa sexa de forma presencial ou 

a través da sede electrónica, ou ben por correo certificado. 

 

Prazo: 10 días desde o anuncio, que será publicado no Perfil do contratante e no taboleiro de anuncios do 

concello. 

 

Forma: a documentación presentarase nun sobre pechado, identificado no seu exterior, con indicación da 

licitación á que concorre e asinado polo licitador ou persoa que o represente, indicando o nome e apelidos ou razón 

social. No seu interior farase constar nunha folla independente o seu contido. 

 

De conformidade co disposto no art. 146.4 do LCSP, os licitadores deberán presentar unha declaración xurada de 

que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa administración. 

 

CLÁUSULA 6.-APERTURA DE PROPOSICIÓS E RESOLUCIÓN DA CESIÓN. 

 

O terceiro día hábil seguinte ao de finalización do prazo de presentación de ofertas, na Casa do Concello, 

constituirase a Mesa de contratación, integrada: 

 

- Presidente: Alcalde. 

- Vogais: un Concelleiro de cada grupo político municipal, a Interventora e o Secretario da corporación. 

-Secretario da mesa: un funcionario do Concello. 

 

Os compoñentes da mesa procederán, á cualificación da documentación presentada e se se observasen defectos 

materiais na documentación presentada, concederase ao interesado un máximo de tres días para a súa corrección. 

Se a documentación é correcta, procederase á  clasificación dos licitadores en función da puntuación obtida en 

orde decreciente, concretando expresamente cal é a proposición que máis puntos obtén. 

 

A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar a cesión á proposición máis vantaxosa, mediante a 

aplicación dos criterios establecidos no presente prego, ou declarar deserta a licitación, motivando en todo caso á 

resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 

 

CLÁUSULA 7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 

Teranse en conta os seguintes criterios de adxudicación: 

 

1.-Asociación ou entidade deportiva sen ánimo de lucro. OBRIGATORIO. 

 

2.-Domicilio social no termo municipal de Foz. OBRIGATORIO. 

 

3.-Asociación ou Entidade deportiva que desenvolve a súa actividade nun medio acuático, valorando de maneira 

especial o número de desprazamentos e distancias. 

 

     3.1.-actividades a motor: 10 puntos 

     3.2.-actividades lúdicas e non competitivas: 15 puntos 

      3.3.-actividade competitiva (debidamente certificada pola federación correspondente): 30 puntos 

 

4.-Antigüedad da  asociación ou entidade deportiva na localidade de Foz: 

 

      De 5 a 10 anos : 10 puntos 

      De 11 a 20 anos: 20 puntos 

      De 21 a 30 anos: 30 puntos 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

 

8  

      Máis de 30 anos: 60 puntos 

 

5.-Número de licenzas federativas en vigor na última tempada (2014) (Presentarase certificación oficial da 

federación correspondente, valorando dunha maneira especial as licenzas tramitadas en categorías de promoción, 

isto é, de benjamín a infantil, ambos inclusive) 

 

      De 1 a 25 licenzas: 20 puntos 

      De 26 a 40 licenzas:40 puntos 

      De 40 a 60 licenzas: 60 puntos 

      Máis de 60 licenzas: 120 puntos 

 

6.-Méritos deportivos da asociación ou entidade deportiva: participación en ligas, copas e campionatos (terase en 

conta  á asociación ou entidade deportiva como un todo, sen ter en conta as distintas seccións ou categorías. As 

participacións non son excluíntes entre si e han de estar acreditadas oficialmente pola federación correspondente). 

 

      6.1.-Participación na liga provincial: 10 puntos 

      6.2.-Participación na liga galega: 20 puntos 

      6.3.-Participación na liga nacional: 30 puntos 

      6.4.-Participación en campionato provincial: 20 puntos 

      6.5.-Participación en campionato galego: 30 puntos 

      6.6.-Participación en campionato de España ou de Europa: 50 puntos 

      6.7.-Participación en copa provincial: 20 puntos 

      6.8.-Participación en copa galega: 30 puntos 

      6.9.-Participación en copa de España ou de Europa: 50 puntos 

 

7.-Resultados deportivos INDIVIDUAIS dos deportistas da asociación solicitante nas dúas últimas tempadas, 2013  

e 2014 (Acreditados pola certificación da Federación correspondente coa relación dos mesmos): 

 

      7.1.-Deportistas clasificados entre os 10 primeiros a nivel provincial: 10 puntos 

      7.2.-Deportistas clasificados entre os 10 primeiros a nivel galego: 20 puntos 

      7.3.-Deportistas clasificados entre os 5 primeiros a nivel nacional: 30 puntos 

 

8.-Organización de probas de carácter deportivo e puntuables nas distintas competicións, cuxa participación supere 

os 100 deportistas (Acreditada pola Federación correspondente coa relación dos mesmos): 

 

      8.1.-Proba de carácter provincial: 10 puntos 

      8.2.-Proba de carácter autonómico e/ou nacional: 20 puntos 

 

9.-Ofrecer cursos de iniciación á actividade que desenvolve a entidade solicitante de duración non inferior a 30 

días consecutivos ao longo do ano natural: 

 

      1 curso: 10 puntos 

      2 cursos: 20 puntos 

      3 cursos: 30 puntos 

 

CLÁUSULA 8.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

 

O documento de formalización do contrato de cesión outorgarase por escrito no prazo de 15 días hábiles seguintes 

ao recibo da notificación da adxudicación da cesión, revestirá carácter de documento administrativo e estará 

limitado en canto á súa vixencia máxima, á finalización da concesión. 

 

CLÁUSULA 9.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DO ADXUDICATARIO. 

 

a) Coidar a boa orde e ornato das naves e a súa contorna.  

b) Indemnizar os danos que se causen a terceiros como consecuencia das operacións que requira o 

desenvolvemento das actividades propias do cesionario; excepto cando o dano sexa producido por causas 

imputables á Administración. 

c) Respectar en todo momento as normativas vixentes. 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

 

9  

d) Subscribir unha póliza de Responsabilidade Civil que cubra os riscos derivados da actividade así como un 

seguro das edificacións que utilicen e que formen parte da cesión. 

e) O adxudicatario non poderá á súa vez ceder de forma algunha, en todo ou en parte, o uso dos locais e 

instalacións obxecto da cesión. 

f) Será conta do adxudicatario a achega da maquinaria, utillaje e material necesario para o bo desenvolvemento das 

actividades. 

g) En todo caso, o adxudicatario terá a consideración de explotador dunha actividade dentro da concesión, 

debendo respectar as obrigacións que como tal derívense daquela, todo iso baixo sanción de rescisión do contrato 

en caso de incumprimento. 

h) A execución de obras ou instalacións por parte do adxudicatario non incluídas no proxecto que serve de base á 

concesión, o adxudicatario deberá presentar a Portos de Galicia, antes da firma do contrato, ou proxecto das 

devanditas obras e instalacións, para a súa tramitación e aprobación, se procede. 

i) A autorización deste contrato non exime á partes da obtención doutras licenzas, permisos e autorizacións a 

expedir por outras administracións, particularmente a municipal e a competente en materia de seguridade 

industrial. 

 j) A concesión implica que o concesionario xestionará a actividade da concesion ao seu risco e ventura. Portos de 

Galicia en ningún caso será responsable das obrigacións contraídas polo concesionario nin polo cesionario nin dos 

danos e prexuízos causados por estes a terceiros. 

k) O Concello de Foz e o adxudicatario están solidariamente a presentar ante a Administración portuaria, con 

carácter previo ao comezo de actividades, e para os efectos legais procedentes, os plans de prevención de riscos 

laborais e de continxencias e emerxencias que resulten preceptivos segundo a normativa xeral e particular de 

aplicación ao porto de Foz. 

 l) Corresponderá ao adxudicatario o abono das taxas portuarias que  correspondan polo uso e a actividade que 

desenvolva no ben demanial obxecto de cesión así como de calquera outro tributo respecto do que sexa suxeito 

pasivo e/ou obrigado ao pago, figurando o Concello de Foz como responsable subsidiario das obrigacións 

tributarias do adxudicatario. 

 

Pola súa banda o Concello queda obrigado a manter ao cesionario no uso e goce do dereito concedido, 

indemnizarlle nos supostos que procedan. 

 

Ao comezo da prestación do servizo obxecto do presente contrato realizarase inventario xeral das instalacións e 

unha descrición das mesmas, quedando obrigado o adxudicatario á reposición de todos aqueles elementos que non 

estean en suficientes condicións de uso ou que o seu valor háxase depreciado polo uso ao final do período de 

adxudicación. 

 

CLÁUSULA 10.- RESOLUCIÓN DA CESIÓN. 

 

Son causas de resolución da cesión: 

a) O transcurso do prazo. 

b) Calquera das causas establecidas no art. 100 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das 

Administracións Públicas. 

c) Destinar os bens de dominio público a usos distintos dos autorizados pola cesión. 

d) Incumprimentos reiterados das ordes ou instrucións ditadas polo Concello ou por Portos de Galicia referentes á 

conservación e mantemento das instalacións ou do dominio público. 

e) A invasión do dominio público non outorgado na cesión. 

d) A finalización por calquera causa da concesión outorgada por Portos de Galicia ao Concello de Foz, 

especialmente polas previstas no título da concesión, e entre elas, en particular, a causa de caducidade concesional. 

 

CLÁUSULA 11.- RESCATE. 

 

O Concello resérvase o dereito para deixar sen efecto a concesión antes do vencimiento se se xustifican 

circunstancias de interese público, sen prexuízo no seu caso da indemnización ao  cesionario. 

 

CLÁUSULA 12.- REVERSIÓN. 

 

Ao vencimiento do prazo da cesión, ou noutro suposto de resolución da mesma, cesará o uso privativo do espazo 

de dominio público que se cede por parte do Concello e o material propio do cesionario deberá ser retirado a conta 

do mesmo. 

Os bens inmobles, instalacións fixas e demais material que non sexa propio do adxudicatario reverterá en canto á 
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súa propiedade, ao titular do ben demanial, Portos de Galicia, debendo de atoparse en debidas condicións de uso e 

mantemento. 

Así mesmo, o adxudicatario obrígase a deixar libre e a disposición do Concello os bens instalacións obxecto da 

utilización suxeitos a reversión, dentro do prazo de trinta días a contar desde a data de terminación ou de 

notificación da resolución de que se trate, sen necesidade de requirimento algún. 

 

Da recepción levantarase acta en presenza do cesionario, se comparecese. No acta poñerase de manifesto o estado 

de conservación dos bens revertidos, especificando a deterioración que presentan. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que o 

expediente administrativo leva unha tramitación bastante lenta e avoga por que se tramiten con celeridade os 

trámites restantes para sacar adiante este asunto. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. Considera que este asunto debeu ter máis axilidade na súa tramitación e observando o excesivo tempo 

que leva este tema sobre a mesa, cre que o Partido Popular quixo frear o seu avance. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que que ademais da lentitude na 

tramitación administrativa, quere deterse en dous puntos. Por unha banda, que se estableza un máximo de puntos 

en cada apartado do baremo de méritos das bases de adxudicación e por outro considera que debería primarse ao 

actual club que está a utilizar as instalacións. 

 

Finaliza o debate o Sr Alcalde-presidente, recordando en primeiro lugar que os terreos que se pretenden ceder son 

propiedade de Portos de Galicia. Ademais estamos ante un asunto con bastante dificultade xurídica na súa 

tramitación pola presenza de tres administracións públicas, Concello, Xunta e Deputación. Non é certo que o 

goberno municipal tratase de demorar o expediente administrativo. Non existe ningún motivo para iso. Ademais, 

Foz Plataforma de Futuro, non estivo en ningunha reunión como para poder deducir a opinión que manifesta en 

relación ao goberno municipal neste asunto. 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta  da Alcaldía, obténdose como resultado a unanimidade a 

favor da mesma (13 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o ACORDO REFLECTIDO 

ANTERIORMENTE XUNTO CO ANEXO, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS 

TERMOS. 

 

 

6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2015, MODALIDAD SUPLEMENTO DE CRÉDITO 2/2015. 

 

 Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

Visto o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixenteorzamentodesta Corporación do ano 2015, 

consistente nun suplemento de crédito por importe de 39.113,45€,sendonecesario dotar de consignación 

orzamentaria suficiente para facer frente aocumprimento da lei, no referinteaodestino do superávit presupuestario, 

que deberá ser destinado a atender obrigaspendentes de aplicar aopresuposto, financiado co Remanente de 

Tesourería para Gastos xerais, debe efectuarse un suplemento de crédito con cargo ao Remanente de Tesourería 

para Gastos xerais. 

Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei Reguladora das FacendasLocais e o Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

VISTO o Informe de Intervención, con carácter favorable, ao suplemento de crédito. 

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN O SEGUINTE ACORDO 
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1. Que se proceda á aprobación inicial polo Pleno do SUPLEMENTO DE CRÉDITO  por importe de 

39.113,45€,conforme aoseguinte detalle: 
 

INCREMENTO DO GASTO 

Nº Reg. Fecha Reg. Nº Factura Fecha Fac. Importe AREA CONCEPTO Dni / Cif Razón Social 

2.036 28/05/2015 V/23 14/03/2013 15,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

2.037 28/05/2015 T/32 14/03/2013 143,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

    
158,00 132 21400 

  
1.633 09/04/2015 48 08/04/2015 1.436,27 160 21000 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.436,27 160 21000 

  
1.590 06/04/2015 41 06/04/2015 1.178,54 165 21300 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.178,54 165 21300 

  
1.602 06/04/2015 22 01/04/2015 127,05 171 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
127,05 171 21300 

  
409 30/12/2014 14/1/00224 30/12/2014 26.156,16 231 22799 B27333160 SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 

    
26.156,16 231 22799 

  
1.539 30/03/2015 13411 18/11/2014 876,43 231 46100 P2700000I DEPUTACION PROVINCIAL 

    
876,43 231 46100 

  
1.605 06/04/2015 23 01/04/2015 272,25 231 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
272,25 231 21300 

  
1.592 06/04/2015 33 06/04/2015 90,75 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.599 06/04/2015 26 01/04/2015 600,16 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.601 06/04/2015 24 01/04/2015 626,18 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
1.317,09 323 21300 

  
1.600 06/04/2015 25 01/04/2015 89,54 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.603 06/04/2015 21 01/04/2014 611,05 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
700,59 333 21300 

  
1.595 06/04/2015 30 01/04/2015 72,60 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.596 06/04/2015 29 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.597 06/04/2015 28 01/04/2015 217,80 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.598 06/04/2015 27 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
653,40 334 21300 

  

1.934 19/05/2015 0026921570 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.935 19/05/2015 0026921565 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.936 19/05/2015 0026921572 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.937 19/05/2015 0026921568 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.938 19/05/2015 0026921562 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.939 19/05/2015 0026921567 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.940 19/05/2015 0026921566 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.941 19/05/2015 0026921564 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.942 19/05/2015 0026921571 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

    
772,65 334 20900 
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1.593 06/04/2015 32 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.594 06/04/2015 31 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
145,20 338 21300 

  
418 08/01/2015 6 02/01/2015 2.991,12 341 22799 B27357391 IG 10 GESTION SERVICIOS SLU 

    
2.991,12 341 22799 

  
1.687 16/04/2015 184 31/08/2014 500,00 430 22799 B74320516 CONOCE.MOBI SPAIN, S.L. 

    
500,00 430 22799 

  
2.281 30/06/2015 2010/1887 31/07/2010 169,30 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.282 30/06/2015 2010/2459 31/07/2010 183,50 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.283 30/06/2015 2012/R0006 27/09/2012 368,52 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.284 30/06/2015 2012/R0145 27/09/2012 508,24 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.285 30/06/2015 2012/R0336 27/09/2012 599,14 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

    
1.828,70 1623 22799 

  
 

INCREMENTO DE INGRESOS 

Concepto Destino Importe 

870.00 Remanente de Tesourería para Gastos Xerais 39.113,45 

 

2. Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín Oficial da provincia. 

3. Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro caso o acordo 

aprobatorio inicial considerarase definitivo sennecesidade de acordo posterior. 

4. Publicación do expediente, resumido por capítulos, no Boletín oficial da provincia. 

5. Simultáneamente o envío do anuncio da publicación indicado no apartado anterior, remitirase copia á 

Comunidade Autónoma e á Administración do Estado. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que está a favor 

da proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está a favor da proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está a favor da proposta. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta  da Alcaldía, obténdose como resultado a unanimidade a 

favor da mesma (13 votos). 

 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA POR UNANIMIDADE o seguinte acordo: 

 

Primeiro. Que se proceda á aprobación inicial polo Pleno do SUPLEMENTO DE CRÉDITO  por importe de 

39.113,45€,conforme aoseguinte detalle: 
 

INCREMENTO DO GASTO 

Nº Reg. Fecha Reg. Nº Factura Fecha Fac. Importe AREA CONCEPTO Dni / Cif Razón Social 

2.036 28/05/2015 V/23 14/03/2013 15,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 
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2.037 28/05/2015 T/32 14/03/2013 143,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

    
158,00 132 21400 

  
1.633 09/04/2015 48 08/04/2015 1.436,27 160 21000 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.436,27 160 21000 

  
1.590 06/04/2015 41 06/04/2015 1.178,54 165 21300 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.178,54 165 21300 

  
1.602 06/04/2015 22 01/04/2015 127,05 171 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
127,05 171 21300 

  
409 30/12/2014 14/1/00224 30/12/2014 26.156,16 231 22799 B27333160 SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 

    
26.156,16 231 22799 

  
1.539 30/03/2015 13411 18/11/2014 876,43 231 46100 P2700000I DEPUTACION PROVINCIAL 

    
876,43 231 46100 

  
1.605 06/04/2015 23 01/04/2015 272,25 231 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
272,25 231 21300 

  
1.592 06/04/2015 33 06/04/2015 90,75 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.599 06/04/2015 26 01/04/2015 600,16 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.601 06/04/2015 24 01/04/2015 626,18 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
1.317,09 323 21300 

  
1.600 06/04/2015 25 01/04/2015 89,54 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.603 06/04/2015 21 01/04/2014 611,05 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
700,59 333 21300 

  
1.595 06/04/2015 30 01/04/2015 72,60 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.596 06/04/2015 29 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.597 06/04/2015 28 01/04/2015 217,80 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.598 06/04/2015 27 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
653,40 334 21300 

  

1.934 19/05/2015 0026921570 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.935 19/05/2015 0026921565 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.936 19/05/2015 0026921572 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.937 19/05/2015 0026921568 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.938 19/05/2015 0026921562 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.939 19/05/2015 0026921567 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.940 19/05/2015 0026921566 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.941 19/05/2015 0026921564 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.942 19/05/2015 0026921571 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

    
772,65 334 20900 

  
1.593 06/04/2015 32 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.594 06/04/2015 31 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
145,20 338 21300 

  
418 08/01/2015 6 02/01/2015 2.991,12 341 22799 B27357391 IG 10 GESTION SERVICIOS SLU 

    
2.991,12 341 22799 

  
1.687 16/04/2015 184 31/08/2014 500,00 430 22799 B74320516 CONOCE.MOBI SPAIN, S.L. 
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500,00 430 22799 

  
2.281 30/06/2015 2010/1887 31/07/2010 169,30 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.282 30/06/2015 2010/2459 31/07/2010 183,50 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.283 30/06/2015 2012/R0006 27/09/2012 368,52 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.284 30/06/2015 2012/R0145 27/09/2012 508,24 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.285 30/06/2015 2012/R0336 27/09/2012 599,14 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

    
1.828,70 1623 22799 

  
 

INCREMENTO DE INGRESOS 

Concepto Destino Importe 

870.00 Remanente de Tesourería para Gastos Xerais 39.113,45 

 

Segundo. Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín Oficial da 

provincia. 

Terceiro. Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro caso o acordo 

aprobatorio inicial considerarase definitivo sennecesidade de acordo posterior. 

Cuarto. Publicación do expediente, resumido por capítulos, no Boletín oficial da provincia. 

Quinto. Simultáneamente o envío do anuncio da publicación indicado no apartado anterior, remitirase copia á 

Comunidade Autónoma e á Administración do Estado. 

 

 

7. APROBACIÓN DE FACTURAS. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 3/2015. 

 

Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

VISTO o suplemento de crédito tramitado e aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación. 

 

Debido á imposibilidade da aprobación dos gastos efectuados no exercicio anterior, e xa que é necesario o 

seurecoñecemento e pago, para evitar o perxuizo a terceiros, o enriquecementoinxusto da Administración e o 

perxuizo do propio Concello. 

 

Considerando o disposto nos artigos 163 e 176 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, TRLRFL, e o artigo 60.2 do Real Decreto 

500/90, de 20 de abril. 

 

VISTO o Informe de Intervención, no que, suspéndese a tramitación do expediente, ata que os reparos sexan 

solventados, por omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais e por inexistencia de crédito adecuado: 
 

Nº Reg. Fecha Reg. Nº Factura Fecha Fac. Importe AREA CONCEPTO Dni / Cif Razón Social 

2.036 28/05/2015 V/23 14/03/2013 15,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

2.037 28/05/2015 T/32 14/03/2013 143,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

    
158,00 132 21400 

  
1.633 09/04/2015 48 08/04/2015 1.436,27 160 21000 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.436,27 160 21000 

  
1.590 06/04/2015 41 06/04/2015 1.178,54 165 21300 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.178,54 165 21300 

  
1.602 06/04/2015 22 01/04/2015 127,05 171 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 
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127,05 171 21300 

  
409 30/12/2014 14/1/00224 30/12/2014 26.156,16 231 22799 B27333160 SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 

    
26.156,16 231 22799 

  
1.539 30/03/2015 13411 18/11/2014 876,43 231 46100 P2700000I DEPUTACION PROVINCIAL 

    
876,43 231 46100 

  
1.605 06/04/2015 23 01/04/2015 272,25 231 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
272,25 231 21300 

  
1.592 06/04/2015 33 06/04/2015 90,75 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.599 06/04/2015 26 01/04/2015 600,16 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.601 06/04/2015 24 01/04/2015 626,18 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    

1.317,09 323 21300 

  
1.600 06/04/2015 25 01/04/2015 89,54 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.603 06/04/2015 21 01/04/2014 611,05 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
700,59 333 21300 

  
1.595 06/04/2015 30 01/04/2015 72,60 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.596 06/04/2015 29 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.597 06/04/2015 28 01/04/2015 217,80 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.598 06/04/2015 27 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
653,40 334 21300 

  

1.934 19/05/2015 0026921570 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.935 19/05/2015 0026921565 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.936 19/05/2015 0026921572 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.937 19/05/2015 0026921568 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.938 19/05/2015 0026921562 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.939 19/05/2015 0026921567 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.940 19/05/2015 0026921566 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.941 19/05/2015 0026921564 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.942 19/05/2015 0026921571 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

    
772,65 334 20900 

  
1.593 06/04/2015 32 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.594 06/04/2015 31 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
145,20 338 21300 

  
418 08/01/2015 6 02/01/2015 2.991,12 341 22799 B27357391 IG 10 GESTION SERVICIOS SLU 

    
2.991,12 341 22799 

  
1.687 16/04/2015 184 31/08/2014 500,00 430 22799 B74320516 CONOCE.MOBI SPAIN, S.L. 

    
500,00 430 22799 

  
2.281 30/06/2015 2010/1887 31/07/2010 169,30 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.282 30/06/2015 2010/2459 31/07/2010 183,50 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.283 30/06/2015 2012/R0006 27/09/2012 368,52 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.284 30/06/2015 2012/R0145 27/09/2012 508,24 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.285 30/06/2015 2012/R0336 27/09/2012 599,14 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

    
1.828,70 1623 22799 
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PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN 

 

1. Que se levante o reparo manifestado por Intervención, ao tratarse de gastos realmente efectuados e que se 

deben de satisfacerse, atendendoao principio de xurisprudencial de “non enriquecemento inxusto” da 

Administración, na medida en que os servizos que se inclúen nas referidas facturas foron efectivamente 

prestados polos terceiros acredores de boa fe, e están debidamente valorados e consignados, a través do 

suplemento de crédito 03/2015, tramitado polo Pleno, en cumprimento da Lei Orgánica de Estabilidade, no 

que se refire ao destino do superávit do Concello. 

 

2. Que se aprobeo oportuno expediente de RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 03/2015, 

condicionado a entrada en vigor do suplemento de crédito 02/2015, Modificación Orzamentaria2015. 

 

3. A aprobación, disposición e recoñecemento das seguintes facturas: 
 

Nº Reg. Fecha Reg. Nº Factura Fecha Fac. Importe AREA CONCEPTO Dni / Cif Razón Social 

2.036 28/05/2015 V/23 14/03/2013 15,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

2.037 28/05/2015 T/32 14/03/2013 143,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

    
158,00 132 21400 

  
1.633 09/04/2015 48 08/04/2015 1.436,27 160 21000 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.436,27 160 21000 

  
1.590 06/04/2015 41 06/04/2015 1.178,54 165 21300 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.178,54 165 21300 

  
1.602 06/04/2015 22 01/04/2015 127,05 171 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
127,05 171 21300 

  
409 30/12/2014 14/1/00224 30/12/2014 26.156,16 231 22799 B27333160 SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 

    

26.156,16 231 22799 

  
1.539 30/03/2015 13411 18/11/2014 876,43 231 46100 P2700000I DEPUTACION PROVINCIAL 

    
876,43 231 46100 

  
1.605 06/04/2015 23 01/04/2015 272,25 231 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
272,25 231 21300 

  
1.592 06/04/2015 33 06/04/2015 90,75 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.599 06/04/2015 26 01/04/2015 600,16 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.601 06/04/2015 24 01/04/2015 626,18 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
1.317,09 323 21300 

  
1.600 06/04/2015 25 01/04/2015 89,54 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.603 06/04/2015 21 01/04/2014 611,05 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
700,59 333 21300 

  
1.595 06/04/2015 30 01/04/2015 72,60 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.596 06/04/2015 29 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.597 06/04/2015 28 01/04/2015 217,80 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.598 06/04/2015 27 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
653,40 334 21300 

  

1.934 19/05/2015 0026921570 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.935 19/05/2015 0026921565 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.936 19/05/2015 0026921572 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.937 19/05/2015 0026921568 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 
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1.938 19/05/2015 0026921562 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.939 19/05/2015 0026921567 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.940 19/05/2015 0026921566 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.941 19/05/2015 0026921564 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.942 19/05/2015 0026921571 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

    
772,65 334 20900 

  
1.593 06/04/2015 32 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.594 06/04/2015 31 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
145,20 338 21300 

  
418 08/01/2015 6 02/01/2015 2.991,12 341 22799 B27357391 IG 10 GESTION SERVICIOS SLU 

    
2.991,12 341 22799 

  
1.687 16/04/2015 184 31/08/2014 500,00 430 22799 B74320516 CONOCE.MOBI SPAIN, S.L. 

    
500,00 430 22799 

  
2.281 30/06/2015 2010/1887 31/07/2010 169,30 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.282 30/06/2015 2010/2459 31/07/2010 183,50 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.283 30/06/2015 2012/R0006 27/09/2012 368,52 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.284 30/06/2015 2012/R0145 27/09/2012 508,24 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.285 30/06/2015 2012/R0336 27/09/2012 599,14 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

    
1.828,70 1623 22799 

   

4. O traslado do presente Acordoao Departamento de Intervención-Tesourería para o seu coñecemento aos 

efectos oportunos. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que no presente 

expediente hai unha serie de reparos dos cales algúns chaman moito a atención. Solicita que na relación de facturas 

preséntense por separado as que foron fiscalizadas de conformidade e as que levan reparo de intervención para 

votar sobre as mesmas de forma independente. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que ao seu grupo político non 

lles gusta a forma de proceder do goberno do partido popular xa que observan a existencia de reparos de 

intervención no asunto que se somete á consideración do pleno. Cren que se debe adoptar outra forma de traballar 

por parte do goberno municipal. E que por responsabilidade coas empresas que prestaron os servizos ou realizaron 

as subministracións e cos traballadores das mesmas, que necesitan que o concello lles pague as facturas pendentes 

de cobro, non imos votar en contra, pero debe quedar claro que non nos gusta esta forma de proceder. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que con reparo de intervención 

votaremos en contra. Desde o noso grupo político, non queremos que os empresarios que traballan co Concello de 

Foz cobren facturas reparadas previamente. 

Finaliza o debate o Sr Alcalde-presidente, lembrando que nas relacións de facturas inclúense moitas que se xeran 

na vida cotiá dun Concello e se levan reparo é pola propia dinámica do día a día. Ademais cabe lembrar que 

durante a época de goberno socialista neste concello, trouxéronse a pleno multitude de recoñecementos 

extraxudiciais de créditos. 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta da Alcaldía, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos). 
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Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do 

Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

Abstencións: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos). 

 

Producíndose na votación un resultado de empate, se efectua nova votación, persistindo o empate, de forma que 

decide o voto de calidade do Alcalde-Presidente, de acordo co artigo 100.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro. 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

1.Que se levante o reparo manifestado por Intervención, ao tratarse de gastos realmente efectuados e que se deben 

de satisfacerse, atendendo ao principio de xurisprudencial de “non enriquecemento inxusto” da Administración, 

na medida en que os servizos que se inclúen nas referidas facturas foron efectivamente prestados polos terceiros 

acredores de boa fe, e están debidamente valorados e consignados, a través do suplemento de crédito 03/2015, 

tramitado polo Pleno, en cumprimento da Lei Orgánica de Estabilidade, no que se refire ao destino do superávit do 

Concello. 

 

2.Que se aprobeo oportuno expediente de RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 03/2015, 

condicionado a entrada en vigor do suplemento de crédito 02/2015, Modificación Orzamentaria2015. 

 

3.A aprobación, disposición e recoñecemento das seguintes facturas: 
 

Nº Reg. Fecha Reg. Nº Factura Fecha Fac. Importe AREA CONCEPTO Dni / Cif Razón Social 

2.036 28/05/2015 V/23 14/03/2013 15,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

2.037 28/05/2015 T/32 14/03/2013 143,00 132 21400 76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL 

    
158,00 132 21400 

  
1.633 09/04/2015 48 08/04/2015 1.436,27 160 21000 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.436,27 160 21000 

  
1.590 06/04/2015 41 06/04/2015 1.178,54 165 21300 77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ 

    
1.178,54 165 21300 

  
1.602 06/04/2015 22 01/04/2015 127,05 171 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
127,05 171 21300 

  
409 30/12/2014 14/1/00224 30/12/2014 26.156,16 231 22799 B27333160 SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 

    
26.156,16 231 22799 

  
1.539 30/03/2015 13411 18/11/2014 876,43 231 46100 P2700000I DEPUTACION PROVINCIAL 

    
876,43 231 46100 

  
1.605 06/04/2015 23 01/04/2015 272,25 231 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
272,25 231 21300 

  
1.592 06/04/2015 33 06/04/2015 90,75 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.599 06/04/2015 26 01/04/2015 600,16 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.601 06/04/2015 24 01/04/2015 626,18 323 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
1.317,09 323 21300 

  
1.600 06/04/2015 25 01/04/2015 89,54 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.603 06/04/2015 21 01/04/2014 611,05 333 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
700,59 333 21300 

  
1.595 06/04/2015 30 01/04/2015 72,60 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.596 06/04/2015 29 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.597 06/04/2015 28 01/04/2015 217,80 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.598 06/04/2015 27 01/04/2015 181,50 334 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 
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653,40 334 21300 

  

1.934 19/05/2015 0026921570 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.935 19/05/2015 0026921565 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.936 19/05/2015 0026921572 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.937 19/05/2015 0026921568 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.938 19/05/2015 0026921562 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.939 19/05/2015 0026921567 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.940 19/05/2015 0026921566 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

1.941 19/05/2015 0026921564 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 
SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 
EDITORES 

1.942 19/05/2015 0026921571 11/02/2015 85,85 334 20900 G28029643 

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E 

EDITORES 

    
772,65 334 20900 

  
1.593 06/04/2015 32 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

1.594 06/04/2015 31 06/04/2015 72,60 338 21300 33991893D JOSE Mª ARIAS GOAS 

    
145,20 338 21300 

  
418 08/01/2015 6 02/01/2015 2.991,12 341 22799 B27357391 IG 10 GESTION SERVICIOS SLU 

    
2.991,12 341 22799 

  
1.687 16/04/2015 184 31/08/2014 500,00 430 22799 B74320516 CONOCE.MOBI SPAIN, S.L. 

    
500,00 430 22799 

  
2.281 30/06/2015 2010/1887 31/07/2010 169,30 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.282 30/06/2015 2010/2459 31/07/2010 183,50 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.283 30/06/2015 2012/R0006 27/09/2012 368,52 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.284 30/06/2015 2012/R0145 27/09/2012 508,24 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

2.285 30/06/2015 2012/R0336 27/09/2012 599,14 1623 22799 A15379803 SOGAMA, S.A. 

    
1.828,70 1623 22799 

   

4.O traslado do presente Acordoao Departamento de Intervención-Tesourería para o seu coñecemento aos efectos 

oportunos. 

 

 

8. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE XESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECADACIÓN E 

INSPECCIÓN TRIBUTARIA NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DO IBI, IAE E IVTM, 

TANTO EN PERIODO VOLUNTARIO COMO EN VÍA EXECUTIVA. 

 

A presente proposta foi sometida á consideración do Pleno, na sesión celebrada o 27-11-2014, quedando enriba da 

mesa para o mellor estudo do asunto, despois de debatir sobre o mesmo. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

   A Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 27/11/2007, aprobou as novas bases que rexen a 

aceptación e asunción, por delegación expresa, de competencias en materia de xestión, inspección, e recadación en 

relación cos tributos, prezos públicos e outros ingresos de dereito público, e cuxo contido íntegro incorpórase na 

parte dispositiva desta proposta de ditame e que require, en todo caso, para poder acceder ao servizo a delegación 

en bloque das facultades relativas ao IBI, IAE e IVTM. 

 

 Visto o informe da secretaria e da Intervención Municipal, que sinala, “Informe sin discrepancias, 

continuación da tramitación do expediente”. 
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  Considerando que as citadas bases inclúen como melloras esenciais nas condicións que regulan a 

prestación das facultades delegadas, a minoración do prezo do servizo que de acordo ca Base décima pasa a ser do 

3 por 100 do principal e dos xuros recadados en período voluntario (antes 6 por 100), e do 75 por 100 da recarga 

en período executivo procedentes e os xuros recados neste período (antes 100 por 100 da recargas, xuros e custes 

do procedemento), así como a implantación na Base decimoprimeira de entregas mensuais a conta equivalentes ao 

90 por 100 da recadación voluntaria das débedas de notificación colectiva por padrón (antes liquidación anual). 

 

  Considerando que a mellora da recadación, sobre todo na fase de executiva, dos principais tributos dos 

que é titular o concello é unha das medidas fundamentais que permitirá mellorar a situación financeira da entidade, 

e que con esta delegación na Deputación Provincial pode conseguirse este resultado, mellora esta á que xa se 

comprometera o pleno municipal ao tratarse dunha das medidas incluídas no Plan de Saneamento aprobado no 

exercicio 2009 aprobado en aplicación do disposto no Real Decreto Lei 5/2009. 

 

Considerando que o réxime de anticipos mensuais a conta recollido nas bases do convenio coa 

Deputación melloran de forma ostensible a xestión da Tesourería Municipal, actualmente sometida a fortes 

tensión a curto prazo, por canto a nova delegación de facultades vai permitir entregas mensuais  por importe 

aproximado de 145.618,14€, equivalente ao 90 por 100 da recadación voluntaria no ano 2013 dos Impostos que 

constitúen o obxecto da presente delegación..  

  

Considerando, que en virtude do establecido no artigo 133.2. da C.E. de 1978, nos artigos 4.1.b) e 106 da 

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e nos artigos 2. e 12 do RD Lexislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a potestade tributaria, 

comprensiva das funcións de xestión, liquidación, inspección e recadación dos tributos locais está atribuída as 

Entidades Locais quedando o seu exercicio sometido ao preceptuado na Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003, de 17 

de decembro). 

 

Considerando que as referidas funcións son susceptibles de delegación en virtude do establecido no artigo 

7 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais, e materializable en convenio de colaboración. 

Considerando que, de conformidade co establecido no citado artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, o Pleno da corporación é o órgano competente para o outorgamento da delegación, sen que sexa 

susceptible de delegación, esta Alcaldía –Presidencia, en virtude da citada disposición, de acordo co disposto no 

artigo 106.3. da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, en cumprimento do establecido 

no artigo 123.1. do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, de conformidade coas bases aprobadas polo Pleno da 

Deputación Provincial de Lugo de data 27 de novembro de 2007, e en virtude das competencias establecidas no 

artigo 21.1.f) da citada Lei 7/1985, do 2 de abril,  

 

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN 

 

PRIMEIRO: Delegar todas as competencias que este Concello ten atribuídas en materia de xestión, inspección e 

recadación, tanto en período voluntario como en período executivo, reguladas no vixente texto refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais, xa estean atribuídas, directamente, pola propia norma, ou sexan asumibles en 

virtude dos convenios de delegación ou acordos de colaboración que a Deputación Provincial puidese celebrar con 

calquera das Administracións Públicas, dos seguintes impostos: 

 

1. Imposto sobre Bens Inmobles. 

2. Imposto sobre Actividades Económicas. 

3. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

Delegar á súa vez as competencias de xestión recadatoria en período executivo de todas aquelas débedas derivadas 

de liquidacións periódicas, ou non periódicas, realizadas polo Concello de Foz en período voluntario, incluídas as 

sancións e aquelas outras derivadas dun acto administrativo, en virtude do cal houbese de satisfacerse cantidade 

líquida 

 

SEGUNDO: Aprobar as seguintes condicións que rexerán a delegación 
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BASE PRIMEIRA. - Obxecto da delegación 

A Excma. Deputación Provincial de Lugo de conformidade co disposto no art. 106.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local e o art. 7 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, asume, por delegación expresa dos concellos da 

Provincia, as competencias que se concretan nas bases seguintes, en relación aos tributos, prezos públicos e outros 

ingresos de dereito público. 

 

BASE SEGUNDA- Réxime Xurídico 

Para o exercicio das competencias delegadas, a Deputación Provincial aterase ao disposto nas presentes bases, ao 

ordenamento xurídico local e demais lexislación aplicable de conformidade coa normativa reguladora das facendas 

locais, así como normativa en materia de xestión, inspección e recadación que puidese ditar a Excma. Deputación 

Provincial de Lugo, en uso da potestade regulamentaria prevista no art. 106.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril. 

 

A Deputación Provincial, segundo o réxime de competencias dos seus órganos, poderá ditar disposicións sobre 

interpretación ou aplicación da normativa anterior, e aprobar os períodos de pagamento de cada un dos tributos. 

 

BASE TERCEIRA. - Contido e alcance da delegación 

 

Os concellos que desexen delegar na Deputación Provincial competencias nesta materia farano, co seguinte 

contido mínimo: 

-Todas as competencias que os concellos teñan atribuídas en materia de xestión, inspección e recadación, tanto en 

período voluntario coma en período executivo, reguladas no vixente texto refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais, xa estean atribuídas, directamente, pola propia norma, ou sexan asumibles en virtude dos 

convenios de delegación ou acordos de colaboración que a Deputación Provincial puidese celebrar con calquera 

das Administracións públicas, dos seguintes impostos: 

1- Imposto sobre Bens Inmobles 

2- Imposto sobre Actividades Económicas 

3- Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

 

-As competencias de xestión recadatoria en período executivo de todas aquelas débedas derivadas de liquidacións 

periódicas, ou non periódicas, realizadas polos concellos en período voluntario, incluídas as sancións e aquelas 

outras derivadas dun acto administrativo, en virtude do cal houbese de satisfacerse cantidade líquida. 

BASE CUARTA. - Alcance do exercicio das competencias delegadas. 

A delegación de competencias supón que, a Deputación Provincial, asume a totalidade de funcións e atribucións, 

tanto en relación a actuacións materiais, como executivas. 

Os concellos poderán avocar para si, coa conformidade da Deputación Provincial, a tramitación de determinados 

expedientes que, pola súa repercusión económico-social, resulte aconsellable. 

 

Calquera outra actuación do concello no ámbito das competencias delegadas suporía un incumprimento das 

presentes bases. 

 

En ambos os dous supostos, por parte da Deputación, procederase a formular data das liquidacións ou cargos a 

afectados, e quedará exenta de responsabilidades que puidesen producirse no futuro, e sen que poidan ser cursadas 

de novo para continuar o procedemento. 

 

En particular sinálanse como competencia da Deputación: 

-Declaración de insolvencias e créditos incobrables. 

-Actuacións xudiciais en relación a procedementos realizados pola Deputación no marco destas bases, e actuacións 

xudiciais en materia concursal. 

 

BASE QUINTA. - Mellora da xestión tributaria dos concellos 
A Excma. Deputación Provincial de Lugo poderá, directamente ou mediante convenio con outras administracións 

públicas, prestar a súa colaboración para a mellora da xestión tributaria dos concellos, podendo proceder á 

contratación, con empresas especializadas, de traballos de asistencia técnica, ás condicións da cal poderán 

acollerse os concellos interesados. 

BASE SEXTA. - Formas de xestión. 
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A Deputación Provincial poderá exercer as competencias delegadas a través de calquera das formas de xestión de 

servizos previstos pola Lei. 

 

BASE SÉTIMA. - Contías mínimas 
Non se procederá á xestión (liquidación ou recadación) daquelas débedas inferiores á contía que se estime ou fixe 

como insuficiente para a cobertura do custo que a súa exacción ou recadación represente, segundo os criterios que 

estableza o Ministerio de Economía y Hacienda en desenvolvemento do art. 16 da Lei 47/2003, de 26 de 

novembro, Xeneral Presupostaria, ou norma que a puidese substituír. 

Non obstante poderanse acumular aquelas débedas inferiores á citada contía, referidas a un contribuínte e 

concepto, polo mesmo exercicio económico. 

BASE OITAVA- Cargos en período executivo 

Os cargos que realicen os concellos para a súa xestión recadatoria en período executivo, haberán de 

acompañarse dun soporte informático no que se incorporen todos os elementos das débedas tributarias. Os 

devanditos cargos haberán de ser remitidos á Deputación Provincial, como tempo máximo, no exercicio 

seguinte a aquel en que se realizara a cobranza en período voluntario. 

 

BASE NOVENA. - Colaboración dos concellos 

Os concellos prestarán á Deputación Provincial de Lugo a colaboración que resulte necesaria para a boa prestación 

do servizo. 

 

BASE DÉCIMA. - Compensación ecónomica 

Polo exercicio das funcións delegadas a Excma. Deputación Provincial de Lugo percibirá unha compensación 

económica consistente en: 

a) O 3% do principal e dos xuros recadados en período voluntario. 

b) O 75% da recarga en período executivo procedente, e dos xuros recadados neste período. 

Estas porcentaxes poderán ser revisados á baixa pola Deputación Provincial, en función da evolución dos ingresos 

e custos do servizo. 

BASE DÉCIMOPRIMEIRA- Entregas a conta 

A Deputación Provincial realizará entregas mensuais, sen custo para os concellos, a conta da recadación en 

período voluntario das débedas de notificación colectiva por padrón, que ha de recadar en cada exercicio, segundo 

competencias delegadas. 

O importe das entregas a conta calcularase sobre o 90% da recadación, por padróns, do exercicio anterior, 

repartido en 12 mensualidades. 

O importe da recadación do exercicio anterior sobre a que se realizará o cálculo do 90 % poderase axustar en 

aqueles importes de liquidacións que modifiquen de forma certa o padrón do exercicio no que se realiza o anticipo. 

 

BASE DÉCIMOSEGUNDA- Liquidacións provisionais e definitiva 

 

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

A Deputación Provincial, para os efectos informativos, practicará liquidacións provisionais coa seguinte 

periodicidade: 

- Mensual: recadación en período voluntario de padróns. 

-Trimestral: recadación en período voluntario de liquidacións individuais e recadación en período executivo. 

 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

No primeiro trimestre do exercicio seguinte practicarase liquidación anual e definitiva e producirase o ingreso 

do importe definitivo de recadación do que se deducirá: 

-O importe das entregas a conta mensuais. 

-Devolucións de ingresos indebidos. 
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-A compensación económica a que se refire a base décima pola prestación do servizo. 

-Calquera outro importe que proceda, relacionado coas competencias delegadas. 

En relación a esta liquidación anual, unha vez comunicada ao concello este poderá, no prazo dun mes, alegar o 

que estime pertinente, así como achegar calquera tipo de documentación. Transcorrido o prazo sinalado, sen 

que se presenten alegacións, a liquidación anual entenderase definitivamente aprobada. 

 

Polo Presidente da Deputación, resolverase sobre as alegacións formuladas e sobre a aprobación definitiva da 

liquidación anual. 

BASE DÉCIMOTERCEIRA- Réxime de vixencia 

1-As presentes bases terán unha vixencia de dez anos dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e 

o Diario Oficial de Galicia. Sendo o primeiro ano o da súa publicación, e finalizando o 31 de decembro do 

décimo ano. 

 

2- O prazo inicial de delegación renovarase, automaticamente, por períodos iguais, se ningunha das partes 

manifesta, expresamente, a súa vontade en contra, mediante acordo plenario adoptado, e comunicado cun 

mínimo dun ano de antelación á data de vencemento. 

 

3- Durante a vixencia da delegación, e sen que afecte ao período sinalado nesta, calquera concello poderá ampliar 

o seu contido dentro do marco establecido nestas bases, mediante acordo plenario comunicado á Deputación 

Provincial e producirá efecto dende a data da súa publicación no BOP e o DOG. 

4- Naqueles supostos, debidamente acreditados, en que existan contratos vixentes, ou compromisos ineludibles, 

adquiridos con anterioridade, entre algún concello e terceiros, procederase igualmente segundo as presentes bases, 

quedando en suspenso a efectividade da delegación en relación a aquelas competencias que estivesen afectadas 

polos citados contratos ou acordos, durante a súa vixencia. 

 

5- Estas bases manterán a súa vixencia naqueles supostos de cambios normativos que non varíen o réxime de 

delegación, ou establezan tributos ou outros ingresos públicos que substitúan os actuais. 

 

6- Calquera concello que se incorpore, con posterioridade, ao réxime de delegación destas bases farao por un 

período de vixencia que finalizará na mesma data que o resto de delegacións. 

 

7- De non ser aceptadas estas bases por algún concello, manterase a delegación vixente, en réxime de 

transitoriedade, ata a súa finalización. 

 

BASE DÉCIMOCUARTA.- Procedemento de delegación e aceptación 

1- A aprobación das presentes bases supón a aceptación da delegación que efectue cada concello, se o acordo 

municipal se axusta a estas. 

 

2- Cada concello adoptará un acordo, do Pleno, de delegación de competencias, que se comunicará á Diputación 

mediante certificación expedida polo seu secretario. 

 

3-A Deputación e cada un dos concellos delegantes formalizarán o compromiso, de delegación e aceptación, 

mediante a sinatura dun convenio que subscribirán os respectivos presidentes. 

 

 

C- Facultar ó Sr. Alcalde para a sinatura do convenio e tódolos documentos que se precisen, asi como para a 

execución das actuacións necesarias para levar a efecto este acordo. 

 

D- Dar traslado a Deputación Provincial de Lugo (Servizo de Recadación) para súa aceptación e toma de 

coñecemento, e a Intervención e Tesourería Municipal. 

 

E- En virtude do disposto no artigo 7 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  o acordo adoptado unha vez 

aceptado será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia. 
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A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. Considera que con este acordo conseguiríanse multitude de vantaxes para o Concello. Recadaríase moito 

máis, por exemplo en canto aos importes de difícil cobro. A liquidez da administración municipal melloraría 

considerablemente. En canto ao persoal que exerce as funcións que se pretende delegar, serían reasignados noutros 

postos de traballo en canto a ditas funcións. Case todos os Concellos teñen cedidas á Deputación Provincial 

respectiva, as funcións de recadación que se pretenden ceder co presente acordo. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, lembra que leste mesmo 

acordo quedou sobre a mesa na sesión plenaria celebrada en novembro de 2014 e cre que debería pasar por 

comisión informativa.  Ademais demanda que a proposta vaia acompañada por un estudo económico que poña de 

manifesto as cifras económicas en xogo. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, comeza a súa intervención considerando 

que debe darse unha solución á situación actualmente existente na nosa facenda municipal relativa á 

discriminación entre os veciños que pagan voluntariamente as súas débedas co concello e os que non pagan. A 

proposta que se presenta nesta sesión quizais poida dar solución a ese problema pero necesitamos máis 

información para poder pronunciarnos, queremos ter datos concretos, por exemplo a cifra concreta sobre a 

cantidade que se recadaría de máis, de realizarse a recadación pola Deputación, previa cesión por parte do 

concello. Temos moitos interrogantes sobre esta proposta, así que en tanto non se poidan aclarar, pedimos que 

aquela, quede sobre a mesa. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que comparte a liña de 

argumentación do PSOE e de FPF, no sentido de que necesitan máis información para poder pronunciarse. 

 

O Sr Alcalde-presidente, intervén no debate, rebatendo o argumento da falta de elementos de xuízo e lembrando 

que se dispón de moita información. A intervención Municipal xa puxo de manifesto nun informe emitido para o 

efecto as magnitudes e cifras deste asunto. É moi difícil de precisar con exactitude a cantidade que está a deixar de 

recadarse por non ter cedidas estas funcións e polas dificultades técnicas e xurídicas existentes, xa que hai que ter 

en conta que as cifras dos ingresos son sempre estimativas ao realizarse sobre previsións de futuro. Con esta 

proposta está a se tratar de establecer un sistema máis xusto, sobre todo para igualar ás persoas que non pagan cos 

contribuíntes que pagan voluntariamente. Preténdese que todo o mundo pague as súas débedas municipais e se non 

temos medios para conseguir esa circunstancia, teremos que buscar solucións e unha delas e que teñen implantada 

a maior parte dos municipios, é a delegación de funcións na deputación provincial, que ten moitos máis recursos 

técnicos e humanos. 

 

A proposta dos grupos municipais de FPF y PSdG-PSOE, o Alcalde somete a votación a posibilidade de deixar o 

asunto sobre a mesa para mellor estudo, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos)  

Abstencións: ningunha. 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación decide deixar o asunto sobre a mesa para mellor 

estudo,  

 

O Sr Alcalde-presidente, manifiesta que quiere que conste en acta de forma expresa que lleva varios años 

intentando sacar este asunto adelante y vuelve a quedar sobre la mesa. Además, expresa su voluntad de que se 

vuelva a traer para el pleno de septiembre, incluyendo el dictamen de la comisión informativa y de un informe 

económico lo más riguroso y aproximado posible sobre la estimación de las cifras relativas a este asunto. 

 

Finaliza o debate Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, preguntando se no 

caso de que se produza a delegación de competencias do Concello á Deputación para a recadación de tributos, 

estableceríase no propio municipio unha oficina de recadación. Contesta o Sr Alcalde-presidente, que esa cuestión 

determinaríase nun momento posterior, unha vez que se produza a delegación e a aceptación pola propia 

Deputación e que en todo caso é unha decisión que se podería instar desde o Concello pero cuxa decisión 

correspondería á propia administración provincial. 
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9. CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE FOZ E SOGAMA PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS 

DOMÉSTICOS. 

 

A presente proposta foi dictaminada favorablemente pola Comisión informativa de Asuntos Preparatorios do 

Pleno na sesión celebrada o 19-2-2015. 

 

Posteriormente, dita proposta foi sometida á consideración do Pleno, debaténdose e votándose na sesión celebrada 

o 26-2-2015, na que despois de non obter a maioría de votos favorables, non se aprobou a sinatura do Convenio 

con Sogama. 

 

A proposta que se inclúe na orde do día da presente sesión é exactamente a mesma proposta xa dictaminada 

favorablemente pola Comisión informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno na sesión celebrada o 19-2-2015. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

Visto que con data de 16-01-1996 o Concello en Pleno aprobou a adhesión do Concello de Foz ó Plan de Xestión 

de residuos Sólidos Urbáns de Galicia. 

 

Visto que o proxecto de contrato-convenio anterior, aprobado en sesión plenaria de 25 de outubro de 1999 e 

asinado con data de 2 de novembro de 1999,  tiña unha vixencia de 15 anos. 

 

Vista a proposta de convenio a formalizar entre o Concello de Foz e SOGAMA.   

 

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso:  

 

- Artigo 22.2.f) e 26.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril,  Bases de Réxime Local 

- E o resto de Disposicións vixentes de xeral aplicación. 

 

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración da Comisión informativa municipal de asuntos 

para o Pleno a seguinte proposta: 

 

Primeiro.- Prestar a conformidade ao Convenio que se transcribe , facultando ao sr.Alcalde para a sinatura do 

mesmo. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, la SOCIEDAD GALLEGA DE MEDIO AMBIENTE, en adelante SOGAMA, con número de CIF: 

A-15379803 y domicilio social en C/ Morzós 10, Encrobas, 15187 de Cerceda (A Coruña) y, representada en este 

acto por D. [*] en su calidad de presidente, con poderes suficientes. 

De otra parte, el AYUNTAMIENTO DE FOZ, con CIF P2701900I y domicilio a estos efectos en Alvaro 

Cunqueiro nº24-Foz(Lugo), y en su nombre y representación D.Javier Jorge Castiñeira en su condición de 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Foz. . 

Ambas partes se reconocen la capacidad y representación con la que actúan. 

EXPONEN 

1. El sistema público e integrado de gestión institucional de residuos domésticos en la Comunidad 

Autónoma de Galicia gestionado por SOGAMA de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2008, del 3 de 

noviembre, de residuos de Galicia se configura como un modo de gestión colectiva de los residuos 

municipales promovido por la Xunta de Galicia cuya finalidad de interés general es la de conseguir en 

cooperación con las entidades locales adheridas el mejor resultado ambiental global en el tratamiento de 

los residuos domésticos procurando la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

2. Dicho sistema deberá asegurar, mediante la valorización energética y material de los residuos domésticos 

y eliminación en vertedero controlado de la fracción de dichos residuos para los que no exista otro 

tratamiento contemplado en la legislación vigente, que la gestión integrada de los residuos se efectúa 

garantizando el cumplimiento de todos los objetivos contemplados en los correspondientes planes de 
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residuos, con unos niveles máximos de protección, buscando un coste homogéneo y lo más reducido 

posible para todas la entidades locales adheridas al sistema. 

3. En la Comunidad Autónoma de Galicia, en el momento actual, la valorización energética de las 

fracciones no valorizables materialmente de los residuos domésticos únicamente puede llevarse a cabo en 

el Complejo Medioambiental de Cerceda titularidad de SOGAMA.  

4. SOGAMA, en su condición de gestora institucional, debe asumir la realización de las actividades de 

tratamiento de los residuos de las entidades locales voluntariamente adheridas al sistema que procedan de 

la recogida ordinaria que aquéllas efectúen por su cuenta y que hayan sido transportadas hasta las 

estaciones de transferencia o plantas de tratamiento previstas en el Plan de Gestión de los Residuos de 

Galicia. 

5. La viabilidad económica del sistema institucional de gestión integral de los residuos domésticos se 

fundamenta en la existencia de un canon único por tonelada aplicable con carácter general a todas las 

entidades adheridas con independencia de su ubicación geográfica al primar un principio de solidaridad 

intermunicipal. La fijación, actualización y revisión se determina de conformidad con lo dispuesto en la 

Disposición Adicional vigésimo primera de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos 

generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014. 

6. De acuerdo con la citada Disposición adicional vigésimo primera de la Ley de Presupuestos de Galicia 

para el año 2014, la adhesión de las Entidades locales al sistema público e integrado de gestión 

institucional de residuos domésticos en la Comunidad Autónoma de Galicia se llevará a efecto mediante 

negocio jurídico administrativo que será formalizado entre la entidad local y SOGAMA como gestora del 

sistema. La Entidad local ha mostrado su disposición a adherirse al sistema de gestión institucional de 

residuos domésticos siguiendo la tramitación oportuna y adoptando los acuerdos correspondientes por los 

órganos competentes de la misma. 

7. En el presente acuerdo se regulan las condiciones para la adhesión del Ayuntamiento de Foz al sistema 

público e integrado de gestión institucional de residuos domésticos en la Comunidad Autónoma de 

Galicia en los términos establecidos en la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia y en la 

Disposición adicional vigésimo primera de la Ley de Presupuestos de Galicia para el año 2014 

ajustándose el contenido del presente acuerdo a las condiciones de adhesión y al modelo de formalización 

de la adhesión aprobado por la Consellería competente en materia de residuos mediante Resolución de 15 

de diciembre publicada en el Diario Oficial de Galicia (número 243) de fecha 19 de diciembre de 2014. 

Que, como consecuencia de todo lo expuesto, las partes acuerdan que la adhesión voluntaria por parte del 

Ayuntamiento de Foz al sistema de gestión institucional de los residuos domésticos se rija por las siguientes 

CLAUSULAS 

1º. Objeto 

El acuerdo tiene por objeto formalizar la adhesión voluntaria del Ayuntamiento de Foz  al sistema público e 

integrado de gestión institucional de residuos domésticos en la Comunidad Autónoma de Galicia promovido por la 

Administración autonómica y gestionado por SOGAMA. La adhesión se rige por las condiciones establecidas por 

Resolución de 15 de diciembre de 2014 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura 

publicada en el Diario Oficial de Galicia número 243, de 19 de diciembre de 2014, de conformidad con la 

Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2014. 

2º. Tipología de residuos 

Los residuos domésticos cuyo tratamiento podrá realizarse en el marco del sistema de gestión institucional serán 

aquellos que teniendo esa naturaleza según lo establecido por la legislación de residuos, y procediendo de la 

recogida municipal ordinaria, así se determine por los correspondientes planes de residuos aprobados por la Xunta 

de Galicia y figuren en la autorización ambiental integrada de SOGAMA. 

La propiedad de los residuos entregados por la Entidad local pasará a ser de SOGAMA. 

3º. Compromisos del Ayuntamiento de Foz 

La adhesión del Ayuntamiento de Foz al sistema de gestión institucional de residuos domésticos implica la plena 

aceptación de las condiciones de adhesión establecidas por la Administración autonómica. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Foz al adherirse al sistema se compromete a cumplir las siguientes obligaciones: 
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- Adecuar, en caso necesario, las ordenanzas sobre residuos municipales y otras disposiciones o 

contratos con terceros, para posibilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante su adhesión al 

sistema de gestión institucional.  

- Entregar los residuos domésticos procedentes de la recogida ordinaria en las estaciones de transferencia o 

plantas de tratamiento previstas en el Plan de Gestión de los Residuos de Galicia (en el horario que esté 

establecido) así como en las condiciones fijadas, en su caso, por la normativa en materia de residuos, al gestor 

institucional a fin de que éste proceda, según los casos, a su valorización material, energética o a su eliminación. 

- El Ayuntamiento de Foz deberá garantizar que los camiones que transporten los residuos (i) cumplen las 

garantías de seguridad e higiene, particularmente en lo referente a escurridos de lixiviados y malos olores; (ii) se 

someten a la obligación de su pesada en báscula dado que la facturación se llevará a cabo en base a esas pesadas; 

(iii) sus conductores observan la normativa establecida para el funcionamiento de la correspondiente estación de 

transferencia o planta de pretratamiento. SOGAMA podrá impedir el acceso a sus instalaciones en caso de que se 

incumplan dichas condiciones. 

- Abonar a SOGAMA, en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el importe del canon unitario de 

tratamiento por tonelada de residuos teniendo en cuenta que: 

 El número de toneladas se determinará en función de las pesadas en báscula debidamente homologada de 

los vehículos que transporten los residuos. En el caso de entrega en instalaciones sin báscula, se pesarán 

los contenedores en las instalaciones de Cerceda. 

 El importe del canon unitario por tratamiento por tonelada, de acuerdo con la disposición adicional 

vigésimo primera de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014, se 

fija en la cantidad de  67,18 euros/tonelada, más el impuesto sobre el valor añadido para el año 2015 

según dispone la Resolución de 30 de diciembre de 2014 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestructuras publicada en el DOGA número 5, de fecha 9 de enero de 2015.  Este importe queda 

sometido a los mecanismos de actualización anual y eventual revisión previstos en los puntos segundo y 

tercero de la Disposición Adicional vigésimo primera de la citada Ley de presupuestos. Estas revisiones, 

de producirse, modificarán la cuantía del canon unitario de conformidad con lo establecido en la citada 

Disposición Adicional. 

 El impago de las cantidades que corresponda abonar en concepto de canon unitario podrá dar lugar, en los 

términos establecidos en el apartado sexto de la citada Disposición Adicional, a su consideración como 

deudas líquidas, vencidas y exigibles a los efectos de su abono con cargo a las cantidades que 

correspondan a cada municipio como participación en el Fondo de Cooperación Local, a instancia 

de la sociedad pública gestora del sistema, mediante acuerdo de retención dictado por el órgano 

encargado de la gestión del citado Fondo según su normativa reguladora. A estos efectos se tendrán en 

cuenta las siguientes reglas: 

o Por SOGAMA dirigirá un apercibimiento al Ayuntamiento de FOZ indicando que solicitará la 

retención al órgano encargado de la gestión del citado Fondo de Cooperación Local si no se 

verifica el pago en el plazo máximo de treinta (30) días. 

o Transcurrido el plazo indicado en el apercibimiento sin que se efectuase el pago, SOGAMA 

solicitará la retención al órgano encargado de la gestión del citado Fondo de Cooperación Local, 

que se podrá realizar con independencia de la existencia de controversia o cuestión pendiente 

entre la entidad local y la sociedad pública sobre la cantidad debida, todo ello sin perjuicio, en su 

caso, de los efectos derivados de la posterior resolución de las indicadas controversias o 

cuestiones. Dicha solicitud irá acompañada de copia del apercibimiento realizado al 

ayuntamiento instando al pago de la deuda, así como de la acreditación de la recepción por el 

ayuntamiento de dicho apercibimiento. En el caso de retenciones a realizar a entidades locales 

por las deudas de las mancomunidades en las que estén integradas, se indicará la deuda a retener 

a cada entidad local individualmente, una vez aplicados los porcentajes de participación en la 

mancomunidad. 

o Las cantidades retenidas serán objeto de entrega a SOGAMA. 

4º. Obligaciones de SOGAMA. 

En su condición de gestora del sistema asume las siguientes obligaciones: 
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- La gestión de los residuos domésticos que las entidades locales entreguen al sistema integral de gestión 

institucional de residuos domésticos a partir del momento en que son depositados en las estaciones de 

transferencia o plantas de tratamiento previstas en el plan de gestión de residuos urbanos, con las consiguientes 

operaciones de transporte, almacenamiento, valorización, tratamiento, comercialización y depósito controlado de 

residuos. 

- La valorización energética y material de los residuos domésticos y eliminación en vertedero controlado de 

la fracción de dichos residuos para los que no quepa ningún otro tratamiento contemplado por la legislación 

vigente. 

- La realización de acciones para la mejora de la gestión  y prevención de residuos del sistema integral de 

gestión institucional de residuos domésticos, incluidas las actuaciones de formación y sensibilización. 

- La gestión, liquidación y cobro del canon unitario de tratamiento por tonelada corresponderá a SOGAMA 

que deberá expedir mensualmente las facturas correspondientes a las entidades locales cuyo abono se realizará en 

los términos establecidos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales. 

De conformidad con el artículo 4 de la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre, SOGAMA deberá aportar la factura 

mensual a las entidades locales adheridas antes de que se cumplan quince días naturales desde que finalice la 

prestación mensual objeto de facturación. 

En garantía de transparencia del sistema, las entidades locales podrán verificar las operaciones de tratamiento 

realizadas en un plazo no superior a treinta días naturales a contar desde que finalice la prestación correspondiente 

al mes facturado. A estos efectos, SOGAMA acompañará a la factura mensual un anexo I en el que se relacionan 

los kilos totales por día depositados por el cliente en las instalaciones de SOGAMA y, si lo solicita, se podrá 

acompañar además un anexo II en el que se detallan los kilos recogidos detallando la empresa de recogida y la 

matrícula por cada entrada en las instalaciones de SOGAMA. En el caso de entrega en instalaciones sin báscula, se 

pesarán los contenedores en las instalaciones de Cerceda, prorrateándose el número de toneladas pesadas en el mes 

correspondiente por el número de habitantes de derecho de cada uno de los municipios que entreguen sus residuos 

en la planta o, en su caso, por el porcentaje que los municipios decidan conjuntamente, enviándoseles con la 

factura los kilos totales por día depositados en la instalación de entrega y el prorrateo calculado para el cliente. El 

plazo máximo de pago de la factura mensual es de treinta días naturales contados desde la fecha en que tiene lugar 

la verificación de las labores de tratamiento de los residuos. 

5º. Vigencia 

- En garantía de la sostenibilidad financiera del sistema, para permitir realizar las previsiones oportunas en 

cuanto al volumen de residuos a tratar, se establece un plazo mínimo de adhesión de cinco años, que se entenderá 

tácitamente prorrogado por iguales períodos de tiempo, salvo que, con una antelación mínima de dos meses al 

vencimiento del plazo de adhesión en vigor, se haga llegar a la gestora del sistema un acuerdo adoptado por el 

órgano competente de la entidad local por el cual renuncia a continuar adherida al sistema de gestión institucional. 

6º. Resolución y efectos 

La adhesión al sistema de gestión institucional concluirá: 

- Por expiración del plazo pactado. 

- Mediante mutuo acuerdo de las partes. 

- Por rescisión derivada del incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por alguna de las partes. 

- Por cualquier otra causa prevista en el marco normativo vigente. 

En el supuesto de que en el momento de instarse la resolución dela adhesión se hubiesen prestado servicios de 

forma efectiva que se encuentren pendientes de pago, la Entidad locales deberá abonar el importe correspondiente 

a SOGAMA. 

7º. Régimen jurídico y jurisdicción 

La relación jurídica entre las entidades locales y la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A., como sociedad 

pública gestora del sistema de gestión colectiva de residuos municipales tendrá naturaleza jurídica administrativa, 

de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional vigésimo primera de la Ley 11/2013, de 26 de 

diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del acuerdo de adhesión serán de conocimiento de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente documento, por duplicado y a un 

solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

POR SOGAMA      POR EL AYUNTAMIENTO DE Foz 

 

Fdo.___________     Fdo._____________________ 
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A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, expresa que desde o seu 

grupo político non teñen ningún interese en asinar o convenio con sogama. Este asunto tampouco se tratou en 

comisión informativa e na nosa opinión entendemos que debería ditaminarse polo devandito órgano. Neste asunto, 

do mesmo xeito que no anterior, tampouco temos datos concretos sobre as cifras económicas que implica o 

acordo. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, considera que ao seu grupo municipal 

parécelle unha tomadura de pelo que este asunto tratásese na sesión de pleno celebrada en febreiro e no primeiro 

pleno ordinario que se celebra despois da renovación da corporación, vólvase a traer ?a ver se coa?.  Volvemos ter 

moitas dúbidas sobre un asunto que se debate neste pleno. Entre outras cuestións, deberiamos saber a que se refire 

unha das últimas cláusulas do contrato, xa que dá a impresión de que estamos ante unha proposta de contrato de 

carácter indefinido. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que o canon a que se refire o 

convenio trátase dunha taxa que vén establecida por Lei, de maneira que non existe lugar para a negociación, 

senón que debe acatarse tal e como figura legalmente e por remisión o propio convenio. Consideramos que este 

asunto é beneficioso para Foz e cremos que debe saír adiante. 

 

O Sr Alcalde-presidente, intervén explicando que se trata dun asunto moi sinxelo. Realiza especial mención, á 

circunstancia de que non se vai a repercutir o custo que se orixina coa firma do convenio, aos veciños, senón que 

devandito custo asúmeo o Concello. Con este acordo, soamente trátase de aceptar un compromiso que en 

resumidas contas xa vén imposto pola lei. 

 

Finaliza o debate, Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, 

aclarando que desde o seu grupo cando expresan unha postura, como neste caso, negativa á adopción do acordo, 

non se trata de cuestionar por cuestionar senón que as decisións que toman, gústalles tomalas con coñecemento de 

todos os pormenores posibles, e neste sentido, queren deixar o asunto sobre a mesa para que se estude con máis 

detemento. 

 

A proposta dos grupos municipais de FPF y PSdG-PSOE, o Alcalde somete a votación a posibilidade de deixar o 

asunto sobre a mesa para mellor estudo, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos).  

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do BNG (2 votos). 

Abstencións: ningunha. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta da Alcaldía, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal 

do BNG (2 votos). 

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos).  

Abstencións: ningunha 

 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o ACORDO REFLECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS. 

 

 

10. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PSG-PSOE RELATIVA Á MODIFICACIÓN DO PLAN 

DE TRÁFICO NA ÁREA DA PRAZA CONDE DE FONTAO. 
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O voceiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta 

cuio tenor literal é o seguinte: 

 

Que os veciños/as residentes e propietarios colindantes coa praza CONDE DE FONTAO teñen dificultades para 

poder acudir con vehículo aos portais das vivendas de residencia, pola decisión do Sr. Alcalde de impedir a 

circulación na mencionada rúa. 

Que esta decisión foi tomada sen o diálogo oportuno cos veciños/as. 

O PSdeG-PSOE de Foz, presenta a seguinte MOCIÓN, para que a Corporación Municipal inste ao Goberno 

Municipal a: 

 

-Modificar o plan de tráfico na zona, para que os residentes/propietarios podan entrar e saír con normalidade no 

acceso as súas vivendas, así como servizo de taxi, servizos técnicos ou de emerxencias.- 

 

-Os residentes ou propietarios de vivendas, terán unha tarxeta de residente para colocar no seu vehículo, e así 

permitir o estacionamento temporal limitado fronte ao seu portal para poder cargar, descargar, recoller persoas. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións: 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que estiveron a falar sobre este 

asunto cos veciños desa zona e efectivamente transmitíronlles o seu malestar coa situación existente na 

actualidade. Desde o seu grupo municipal cren que se pode mellorar a regulación do tráfico nesa zona e por tanto 

están a favor da proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que todas as propostas que 

sexan boas para os veciños e melloren a convivencia entre eles, serán apoiadas polo BNG. 

 

O Sr Alcalde-presidente, cre que esta proposta debería canalizarse máis como un rogo ao equipo ao equipo de 

goberno. A semipeatonalización da praza Conde Fontao serviu para reorganizar esa zona e tivo ata a data 

resultados positivos. A ordenación do tráfico desa zona, fíxose tras a valoración dun informe emitido pola Policía 

Local. En todo caso, vanse a valorar as propostas que se poden levar a cabo. 

 

Finaliza o debate, Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, 

incidindo en que debe buscarse unha solución en relación ao tráfico de vehículos para os veciños desa zona, 

respecto da cal, considera que os problemas de circulación seguramente non estean causados polos propios veciños 

do lugar senón por xente que circula en coche allea á veciñanza da devandita praza. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta da Alcaldía, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

Votos en contra: ningún 

Abstencións: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

A Corporación Municipal insta ao Goberno Municipal a: 

 

-Modificar o plan de tráfico na zona, para que os residentes/propietarios podan entrar e saír con normalidade no 

acceso as súas vivendas, así como servizo de taxi, servizos técnicos ou de emerxencias.- 

 

-Os residentes ou propietarios de vivendas, terán unha tarxeta de residente para colocar no seu vehículo, e así 

permitir o estacionamento temporal limitado fronte ao seu portal para poder cargar, descargar, recoller persoas. 

 

 

11. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PSG-PSOE RELATIVA AO CAMBIO DE UBICACIÓN 

DO SALÓN DE PLENOS MUNICIPAL. 
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O voceiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta 

cuio tenor literal é o seguinte: 

 

Que as persoas con mobilidade reducida teñen dificultades para acceder a algúns dos edificios públicos. 

Que no noso Concello aínda se poden observar moitas barreiras que dificultan o acceso das persoas con 

mobilidade reducida a certos lugares. 

Que o maior órgano de representación municipal é o pleno, que se desenrola no salón de plenos do concello, un 

dos edificios onde as persoas con mobilidade reducida teñen dificultade de acceso. 

 

O PSdeG-PSOE de Foz, presenta a seguinte MOCIÓN, para que a Corporación Municipal inste ao Goberno 

Municipal a: 

 

-Efectuar as reformas necesarias, ou cambiar de ubicación o salón de plenos municipal, buscando un acceso 

axeitado para todas as persoas 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións: 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que todo o que sexa loitar 

contra as barreiras arquitectónicas votarán a favor. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que votará a favor pero quere 

que a eliminación de barreiras arquitectónicas esténdase a todo o pobo e de maneira progresiva e na medida do 

posible váianse eliminando obstáculos que impiden ou dificultan o día a día ás persoas que teñen algún tipo de 

impedimento. 

 

O Sr Alcalde-presidente, expresa que está totalmente a favor da eliminación das barreiras arquitectónicas. En 

relación á proposta concreta de cambiar a localización do salón plenario, gustaríalle que se desen alternativas. 

Ademais a este salón pódese acceder mediante ascensor, a través da porta principal. En todo caso, pódense estudar 

as posibilidades de cambio, aínda que neste momento as prioridades de actuación son outras. Neste punto, avanza, 

que o seu grupo absterase por que consideran que esta proposta trátase dun rogo ao equipo de goberno. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta da Alcaldía, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

Votos en contra: ningún 

Abstencións: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

A Corporación Municipal insta ao Goberno Municipal a: 

 

-Efectuar as reformas necesarias, ou cambiar de ubicación o salón de plenos municipal, buscando un acceso 

axeitado para todas as persoas 

 

 

12. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PSG-PSOE RELATIVA Á SEÑALIZACIÓN DO CRUCE 

DE SAÍDA E ACCESO DENDE A ESTRADA QUE BAIXA DO BARRIO DE FORXAN A ESTRADA 

DA COSTA. 

 

O voceiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta 

cuio tenor literal é o seguinte: 

 

Que o cruce da saída e acceso dende a estrada que baixa do barrio de Forxán á estrada da Costa non está 

convenientemente sinalizado. 

Que esta falta de sinalización pode ser causa de accidentes e situacións de risco para as persoas que acceden ou 

saen do barrio de Forxán. 
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O PSdeG-PSOE de Foz, presenta a seguinte MOCIÓN, para que a Corporación Municipal inste ao Goberno 

Municipal a: 

 

-Sinalizar convenientemente, delimitando claramente as zonas de tránsito, o cruce entre a estrada da Costa e a 

estrada de acceso e saída ao barrio de Forxán.- 

 

-Ampliar no posible o ancho da estrada de acceso ao barrio de Forxán 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións: 
 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está de acordo coa proposta. 

 

O Sr Alcalde-presidente, expresa que coñece o problema que hai nese cruce e votarán a favor. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta  da Alcaldía, obténdose como resultado a unanimidade a 

favor da mesma (13 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

A Corporación Municipal insta ao Goberno Municipal a: 

 

-Sinalizar convenientemente, delimitando claramente as zonas de tránsito, o cruce entre a estrada da Costa e a 

estrada de acceso e saída ao barrio de Forxán.- 

 

-Ampliar no posible o ancho da estrada de acceso ao barrio de Forxán 

 

 

13. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A AMPLIACIÓN DO HORARIO DO 

SERVIZO DE SOCORRISTAS NAS PRAIS DE FOZ. 

 

A voceira do grupo municipal do BNG, le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio 

tenor literal é o seguinte: 

 

O sector turístico en Foz ten un peso moi importante, e un dos seus principais activos son as praias. 

Para que este atractivo perdure no tempo é necesario que o Concello de Foz ofreza unhas praias con óptimos 

servizos de limpeza, accesibilidade e seguridade. 

En canto á seguridade, o BNG considera fundamental unha adecuada cobertura horaria e de persoal no servizo de 

socorrismo. 

Consideramos insuficiente que a vixilancia só se manteña de 13:00 a 19:00 horas, cando é obvio que as praias, 

como mínimo, están ocupadas de 10:00 a 21:00 horas. 

Por estas razóns o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo pleno do 

Concello de Foz esta moción propoñendo a adopción dos seguintes ACORDOS: 

1.- Ampliación máxima dos horarios do servizo de socorrismo nas praias de Foz.- 

2.-Dotación dos medios e do persoal adecuados para a correcta realización do servizo 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións: 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, a continuación de explicar a proposta, 

incide especialmente na necesidade de planificar coa antelación suficiente ás datas estivais, os procedementos e as 
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solucións necesarias para cubrir todas as prazas de socorristas, sobre todo sabendo das dificultades coas que se está 

atopando este Concello para conseguir cubrir todos os postos de traballo que se necesitan. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, expresa que están a favor 

da proposta e pregunta acerca das posibilidades legais para ampliar o horario existente dos socorristas. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que é fundamental que se 

realice o máximo esfuezo posible  para cubrir o risco existente nas praias do noso municipio, con todos os 

socorristas que sexan necesarios. 

 

O Sr Alcalde-presidente, expresa que desde o concello faise moito esforzo en cubrir todas as prazas pero resulta 

moi difícil por que o número de socorristas existente é inferior á cifra necesaria para cubrir as necesidades 

existentes en toda a Mariña. O ano pasado realizouse un curso de socorrista acuático e só algúns dos que realizaron 

devandito curso, estiveron logo traballando durante o verán nas praias de Foz. Están a facerse esforzos co INEM e 

cos servizos municipais para cubrir todas as prazas que se planifican, 19. Ademais os requisitos esixidos para ter 

bandeira azul de calidade, son moi rigorosos e esixe ter un número determinado de socorristas vixiando a praia. 

Ademais destes, os labores de salvamento compleméntanse coa agrupación de protección civil. Finaliza, co 

compromiso do seu goberno de seguir facendo esforzos para cubrir todos os postos de socorristas que se 

planifiquen. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta  da Alcaldía, obténdose como resultado a unanimidade a 

favor da mesma (13 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

1.- Ampliación máxima dos horarios do servizo de socorrismo nas praias de Foz.- 

2.-Dotación dos medios e do persoal adecuados para a correcta realización do servizo 

 

 

14. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN DEFENSA DO SECTOR LÁCTEO GALEGO. 

 

A voceira do grupo municipal do BNG, le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio 

tenor literal é o seguinte: 

 

A situación do sector lácteo en Galiza a día de hoxe pódese cualificar de dramática. Após o inicio desta campaña, 

a primeira logo da desaparición das cotas lácteas e en que a produción fica totalmente liberalizada, a situación en 

Galiza estase volvendo absolutamente insostíbel para as explotacións. 

A ausencia de adopción de medidas e de decisións políticas por parte do Goberno Galego e do Estado para 

preparar ao sector para poder competir neste novo escenario está provocando consecuencias desastrosas. 

Levamos varios meses de caídas continuadas dos prezos en orixe que obrigan ás explotacións a vender o seu 

produto por debaixo dos custes de produción e afrontando importantes perdas. Esta situación deriva da nula 

capacidade de negociación para os e as gandeiras que se ven sometidas aos ditados das grandes multinacionais da 

industria que, como xa denunciou mesmo o Tribunal de Competencia, estableceron un complot para provocar esa 

baixada de prezos, sen que o Goberno mova un dedo para defender o sector ou protexelo ante esa situación. 

Esta práctica ten consecuencias especialmente graves en Galiza, onde actualmente xa se están asinando contratos 

por debaixo dos 20 céntimos. 

Por outra banda, xa desde o Bloque Nacionalista Galego, vimos denunciando desde hai meses que, coa 

liberalización do sector, na práctica as industrias son as que estabelecen agora nas novas cotas á produción, 

deixando totalmente desvalido o sector produtor. Así, mentres no resto do Estado español e da Unión Europea se 

está a incrementar a produción, en Galiza estanse estabelecendo mecanismos de restrición. As industrias son as 

que determinan, canto, cando e onde se pode producir leite. Esta dinámica vese ademais reforzada pola falta de 

acción e intervención dos gobernos galego e estatal, que fican impasíbeis a pesar da gravidade da situación que 

pode condicionar non só o presente do sector, senón o seu futuro e viabilidade a longo prazo. 

As consecuencias máis graves deste feito comezáronse a percibir de forma máis estendida nos últimos días. Tanto 

algunha industria como algúns primeiros compradores deciden unilateralmente, sen previo aviso e incumprindo os 
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contratos asinados, que deixan leite sen recoller nas explotacións. Isto provoca, obviamente, unha situación terríbel 

por tratarse dun produto perecedoiro que está obrigando, en moitos casos a tirar o leite, xa que existen mesmo 

dificultades para atopar quen llelo recolla case que “regalado”. 

De se manter esta situación durante máis días pode acabar por ser irreversíbel para moitas explotacións que, en 

moitos casos, levan meses botando man dos aforros para poderen manter a produción neste contexto de prezos. 

O sector lácteo é a columna vertebral da economía rural, mesmo da persistencia de vida no rural en moitas 

comarcas. Non podemos consentir que peche nin unha explotación máis. 

Non podemos seguir agardando, vendo como se esfarela un sector punteiro e viábel, sen que se tomen decisións 

urxentes para atallar a situación. 

Por estas razóns o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo pleno do 

Concello esta moción propoñendo a adopcións dos seguintes ACORDOS: 

1. O Concello de Foz comprométese firmemente coa defensa do sector lácteo, co dereito a producir dos e 

das gandeiras e coa garantía de prezos en orixe xustos, para o cal adoptará posicións e demandas públicas 

contundentes na consecución destes obxectivos, situándose do lado do sector produtor asumindo as súas 

demandas nesta crítica situación.- 

2. Instar ao Goberno Galego e ao Goberno do Estado a fin de que a través de todos os mecanismos de que 

dispoñan apremen ás industrias e aos primeiros compradores a garantir a recollida de todo o leite que se 

produza nas explotacións galegas.- 

3. Instar ao Goberno Galego a que garanta a percepción dun prezo do leite en orixe xusto e que cubra os 

gastos de produción para o cal se adoptarán as seguintes medidas: 

a) Crear un instrumento interprofesional de negociación e decisión coa participación do sector 

produtor, industria e distribución, actuando a administración como mediadora e catalizadora 

de acordos e velando polo cumprimento destes. 

b) Estabelecer, nese ámbito, os criterios e indicadores sobre os que debe construírse a cadea de 

valor do leite e, por tanto, o prezo a percibir polos produtores e produtoras que, en ningún 

caso, poderá ser inferior ao de produción, así como os mecanismos para garantir a recollida 

da produción. 

c) Reclamar a modificación do Real Decreto 125/2015 coa finalidade de introducir 

mecanismos que garantan a posibilidade real de negociación entre produtores e industrias 

das condicións contractuais; mecanismos de garantía de recollida de produción, así como do 

volume e marxe de tolerancia, así como de instrumentos de mediación e vixilancia de 

cumprimento das condicións de negociación e cumprimentos contractuais. 

d) Urxir ao Goberno Galego a que realice unha campaña de inspección no ámbito das súas 

competencias, e instar ao Estado a que faga o propio no ámbito das súas, para perseguir e 

sancionar as prácticas de dumping nas grandes áreas de distribución evitando a banalizacíón 

do leite e a súa utilización como elemento de reclamo mediante a súa venda a perdas “.- 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións: 
 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, expresa que están a favor 

da proposta. 

 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. 

 

O Sr Alcalde-presidente, expresa que están a favor da proposta, tendo en conta a importancia dos sectores 

primarios da economía, incluíndo o gandeiro. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta do grupo municipal do BNG, obténdose como resultado a 

unanimidade a favor da mesma (13 votos). 
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A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

4. O Concello de Foz comprométese firmemente coa defensa do sector lácteo, co dereito a producir dos e 

das gandeiras e coa garantía de prezos en orixe xustos, para o cal adoptará posicións e demandas públicas 

contundentes na consecución destes obxectivos, situándose do lado do sector produtor asumindo as súas 

demandas nesta crítica situación.- 

5. Instar ao Goberno Galego e ao Goberno do Estado a fin de que a través de todos os mecanismos de que 

dispoñan apremen ás industrias e aos primeiros compradores a garantir a recollida de todo o leite que se 

produza nas explotacións galegas.- 

6. Instar ao Goberno Galego a que garanta a percepción dun prezo do leite en orixe xusto e que cubra os 

gastos de produción para o cal se adoptarán as seguintes medidas: 

e) Crear un instrumento interprofesional de negociación e decisión coa participación do sector 

produtor, industria e distribución, actuando a administración como mediadora e catalizadora 

de acordos e velando polo cumprimento destes. 

f) Estabelecer, nese ámbito, os criterios e indicadores sobre os que debe construírse a cadea de 

valor do leite e, por tanto, o prezo a percibir polos produtores e produtoras que, en ningún 

caso, poderá ser inferior ao de produción, así como os mecanismos para garantir a recollida 

da produción. 

g) Reclamar a modificación do Real Decreto 125/2015 coa finalidade de introducir 

mecanismos que garantan a posibilidade real de negociación entre produtores e industrias 

das condicións contractuais; mecanismos de garantía de recollida de produción, así como do 

volume e marxe de tolerancia, así como de instrumentos de mediación e vixilancia de 

cumprimento das condicións de negociación e cumprimentos contractuais. 

h) Urxir ao Goberno Galego a que realice unha campaña de inspección no ámbito das súas 

competencias, e instar ao Estado a que faga o propio no ámbito das súas, para perseguir e 

sancionar as prácticas de dumping nas grandes áreas de distribución evitando a banalizacíón 

do leite e a súa utilización como elemento de reclamo mediante a súa venda a perdas “.- 

 

 

PARTE II. CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO 

 

 

1. DECRETOS DA ALCALDIA. 

 

En cumprimento do disposto no artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, que aproba o 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais o Sr. Alcalde da conta 

das resolucións dictadas desde o 23 de abril de 2015 ata o 26 de xullo de 2015. 

 

2. INFORMES DA ALCALDÍA. 

 

Non se producen. 

 

3. MOCIONS URXENCIA.  

 

Non se producen. 

 

4. ROGOS E PREGUNTAS. 

 

4.A. ROGOS: 

- Por parte do grupo municipal do PSdG-PSOE, realízanse os seguintes rogos dirxidos ao goberno municipal: 

mellorar a limpeza de parques e espazos públicos, actuando de oficio e non esperando a que se solicite por parte 
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dos veciños; sancionar a colocación de anuncios e publicidade en valos, paredes e mobiliario urbano; e dirixir un 

escrito á empresa pública FEVE para rozar e arranxar a parcela da estación de tren deste municipio. 

- Por parte do grupo municipal de FPF, realízanse os seguintes rogos dirxidos ao goberno municipal: colocar unha 

varanda  na escaleira de acceso ao palco das festas para mellorar a seguridade das persoas; acondicionar as Escolas 

da Hermida e ver a posibilidade de deixar unha chave a disposición dos veciños do lugar, para a utilización por 

parte dos mesmos a modo de local de reunións; e realizar as xestións oportunas e os trámites legais necesarios para 

poñer en marcha as novas instalación para a protectora de animais. 

- Por parte do grupo municipal do BNG realízanse os seguintes rogos dirxidos ao goberno municipal: revogar a 

decisión relativa á suspensión do mercadillo semanal do próximo día 11 de agosto, dando prioridade sobre as 

caravanas que colocan na zona do porto, aos feirantes que se instalan habitualmente naquel; maior antelación na 

subministración de documentación e información aos Concelleiros para que realicen o seu labor para a celebración 

das sesións plenarias; e utilizar a lingua galega nas propostas e na documentación administrativa que se elabore 

por parte do concello. 

 

4.B. PREGUNTAS: 

- Por parte do grupo municipal do PSdG-PSOE, realízanse as seguintes preguntas:  

* Durante unha das verbenas celebradas en San Martiño volveron producirse incidentes de orde pública, ¿qué 

dispositivo de seguridade organízase desde o Concello?. Responde o sr. Alcalde, expresando que se trata dunha 

das festas populares con máis xente de Galicia, na que se traballa moito para a súa organización, sobre todo, a 

propia comisión de festas e na que a o Concello en coordinación coa Garda Civil, establece un dispositivo de 

seguridade e orde público importante. 

* ¿Dispón o quiosco de xeados situado no paseo da praia da Rapadoira, de autorización?. Responde o sr. Alcalde, 

informando que ten permiso de Costas. 

* ¿Cando se traerá a pleno a ordenanza que regula as taxas por ocupación de vía pública?. Responde o sr. Alcalde, 

expresando que se procederá a incluílo nos asuntos plenarios unha vez que se informe e prepáre o expediente por 

parte dos técnicos municipais. 

 

- Por parte do grupo municipal de FPF, realízanse as seguintes preguntas:  

* ¿En que punto se atopa a reparación da estrada nacional 642?. Responde o sr. Alcalde, informando que a 

contratación a realiza o Ministerio de Fomento, pero cre que está pendente de adxudicación o contrato de obras 

correspondente, e que a todos gustaríanos que se procedese de forma máis rápida. 

* ¿Cando vai comezar a Deputación as obras para mellorar a estrada da súa titularidade?. Responde o sr. Alcalde, 

informando que cre que a día de hoxe a obra está adxudicada e pendente de empezar a súa execución. 

* ¿Porqué a policía local non actúa nesta rúa principal en relación aos coches mal aparcados?. Responde o sr. 

Alcalde, informando que se trata dunha labor da policía local e considera que se está traballando dentro das 

posibilidades existentes, tendo en conta as datas estivais nas que nos atopamos. 

 

- Por parte do grupo municipal do BNG, realízanse as seguintes preguntas:  

* ¿Porqué non se trae ao pleno a proposta para aprobar o PXOM?. Responde o sr. Alcalde, lembrando que hai uns 

días celebrouse unha comisión informativa e que o concello está pendente de tres informes de organismos públicos 

que se deben emitir con carácter previo á súa aprobación provisional. 

* ¿Vai seguir a Escola de Música Municipal na situación de precariedade na que se atopa actualmente, sen director 

e contratando cada ano aos profesores?. Responde o sr. Alcalde, expresando que  a situación da escola de música é 

moito mellor que a de hai anos e que a situación laboral dos profesores é a que se permite a día de hoxe desde un 

punto de vista legal. 

* ¿Tivo resposta o Alcalde dos responsables de Sanidade sobre a situación de urxencias no centro de saúde de 

Foz?. Responde o sr. Alcalde, expresando que  algúns veciños  trasladáronlle as súas queixas pola situación que se 

estaba producindo, na que desde o centro de saúde trasladábanse as urxencias ao PAC de Burela, e neste sentido 

desde o concello está a tratarse de solucionar esta situación coas autoridades sanitarias. 
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Concluído o anterior, ás 22 horas e 24 minutos do día 29 de xullo de 2015, 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 secretario, dou fe. 

 

O secretario,        O alcalde, 

RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

 (DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE) 

 

 

 


