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ACTA
A DA SESIÓ
ÓN EXTRAO
ORDINARIA CELEBRAD
DA POLO PLENO
P
DEST
TE CONCEL
LLO O DÍA
DE DOUS MIL
DEZA
ASETE DE SETEMBRO
S
M NOVE.

NÚM
M. 9/2009

SRES/RAS ASISTENTES
ALCA
ALDE-PRES
SIDENTE
D. Jo
osé María Ga
arcía Rivera.
da Casa Co
onsistorial
No Salón de Plenos d
CONCELLEIROS
Dª An
na A. Incera Ares.
Dª Ro
osa Alonso Rodríguez.
R
D. Pe
edro M. Fernández Marfu
ul.
D. Ra
amón Sixto Legaspi.
L
D. Xa
aime Cancio Rodríguez.
D. Án
ngel Cao Pérrez.
D. Jo
osé Luis Sáncchez García.
D. Pe
edro José Fe
ernández Ma
anín.
D. Xo
oán Carlos González
G
Bassanta.
D. Ba
albino Fernán
ndez López.
Dª. María
M
Xosefa Alonso Oterro.

s
as 2
20:30 horas
s do día
de Foz, sendo

INTERVEN
NTOR
D. Lu
uis Ramón Vá
ázquez Parg
ga.

obxecto

dezasete de setembro
o de 2009, baixo a
a de D. JJosé María
a García
presidencia
Rivera, e asistido pola secretaria da
Corporació
ón, Dª Mª d
del Carmen Seoane
Bouzas, qu
ue da fe do acto, e o in
nterventor
municipal D. Luis Ram
món Vázque
ez Parga,
se

nen
reún

os

Srs.

Con
ncelleiros

relacionado
os, membross todos do Pleno,
P
co
de

convocatorria

realiza
ar
a

nunha

se
esión

primeira

extra
aordinaria

prevista pa
ara o día de hoxe, e de acordo
a
co
SECRETA
ARIA
D. Mªª Carmen Se
eoane Bouza
as.

seguinte orde do día.

NON ASISTE
D. Jo
osé María Ba
asanta Morán
n.

A
ÓN DA ACTA
A DA SESIÓ
ÓN ANTERIO
OR DE DATA
A 25-06-2009
9.
1. – APROBACIÓ
Pola Presidencia se pregunta aos
a membro
os presentes
s do Pleno s
se teñen que
e formular
algun
nha observ
vación á acta
a
da ses
sión celebrrada o 30 de xullo de 2009 e que foi
oporrtunamente distribuída
d
c convoc
coa
catoria.
Toma a palabra o portavoz do
d PP, quen manifesta
a que, no punto catro
o da acta
apare
ece que o PP
P votou en contra e rea
almente se abstivo.
a
A continuación o po
ortavoz do BNG
B
fai as seguintes
s
co
orreccións:
Na páxina
p
5, parágrafo 8, que
q en lugarr de “proced
demento de
e embargo”
se re
ecolla “procedemento de
d cobro”.
- Na pá
áxina 7, pará
ágrafo 5, en
n lugar de “o
o portavoz d
do BNG man
nifesta que
eles votarán en contra porrque están a favor da conxelación
n das taxas
s, e así hai
conc
cordancia con eso” qu
ue se recollla “o portav
voz do BNG
G manifesta
a que eles
votarrán en con
ntra porque
e xa aprob
baran a conxelación d
das taxas, e así hai
conc
cordancia co
on eso”.
- No ro
ogo 4 formu
ulado polo BNG
B
que se engada “ap
parcamento”
”, de forma
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que o rogo que
ede redacta
ado da segu
uinte forma: “Pide qu
ue se arranx
xen unhas
baldo
osas que es
stán soltas no
n aparcamento do Leittón”.

Non producíndose máis interv
vencións, qu
ueda aprob
bada por un
nanimidade a acta da
citad
da sesión co
oas correcc
cións realizadas, ordea
ando a súa transcrició
ón ao Libro de Actas
segu
undo o disp
posto polo artigo
a
110.2
2 do Regula
amento de Organizació
ón, Funcion
namento e
Réxim
me Xurídico
o das Entida
ades Locais.
2.- DACIÓN
D
DE
E CONTA DA
D INTEGR
RACIÓN DO
O CONCELLO DE FO
OZ NA EST
TRUCTURA
PROV
VINCIAL DA
A UNED-LUG
GO.
Dáse con
nta do escriito da UNED
D de Lugo, recibido
r
o 9 de setemb
bro de 2009, no que se
recollle a acta de
e nova adsc
crición da Aula
A
Univers
sitaria da UNED
U
en Foz ao Centro
o Asociado
da UNED de Lug
go, quedand
do enterados
s os Sres. Concelleiros
C
s.
3.- DACIÓN
D
DE
E CONTA DA
D EXECU
UCIÓN DAS OBRAS DE
D INSTALACIÓN DE VAIA DE
PROT
TECCIÓN NA ÁREA RE
ECREATIVA DA PARRO
OQUIA DE FA
AZOURO.
Dáse conta do escrrito remitido
o Polo Ministerio de Medio
M
Ambiiente y Med
dio Rural y
Marin
no, con data
a 12 de agos
sto de 2009, no que se comunica que
q se vai p
proceder a executar
e
as
obras
s de instala
ación dunha
a vaia de protección na
n área recrreativa na P
Parroquia de Fazouro,
qued
dando entera
ados os Sre
es. Concelle
eiros.
4.- MOCIÓN DO BNG SOBR
RE O BONO SOCIAL
S
DA
A TARIFA EL
LÉCTRICA.
Pola Secretaria da Co
orporación se
s da conta do
d ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Asuntos Preparattorios do Ple
eno, de data 11 de setem
mbro de 200
09, en relació
ón coa moción do BNG
sobre
e o bono soccial da tarifa eléctrica.
e
Toma a palabra
p
o porrtavoz do BN
NG que explic
ca os puntoss fundamenta
ais da moció
ón.
A continu
uación o Sr. Alcalde lle
e di ao Sr. González Basanta que pensa que ven cunha
moció
ón dunha co
ousa que xa está implan
ntada e que funciona ben, quizais se
exa rizar o rizo,
r
e pode
crearr confusión e se pense que hai outro bono, porqu
ue iso xa levva funcionand
do ben dous
s anos, pero
votarán a favor.
oz do PP ma
anifesta que o seu grupo
o votou a favo
or na Comisión Informatiiva, pero xa
O portavo
a Consellería de Industria tom
mou acciónss neste sens
so, pero pensan que can
nta máis info
ormación se
dea ao
a cidadán mellor,
m
polo que
q votarán a favor.
Non hab
bendo máiss intervenció
óns, procéd
dese á vottación, resu
ultando aprrobado por
unanimidade o se
eguinte acord
do:
PRIM
MEIRO. – Instar ao Min
nisterio de In
ndustria, Turismo e Comercio e á Comisión Nacional
N
de
Enerxxía a adopta
aren as med
didas necesa
arias que garantan a exttensión a tod
dos os bene
eficiarios do
bono social, e a súa
s aplicació
ón efectiva no
os prazos es
stablecidos pola
p
normativva vixente.
SEGU
UNDO. – In
nstar ás Con
nsellerías de
e Traballo e Benestar, e de Econo
omía e Indu
ustria, e ao
Institu
uto Galego de Consum
mo a poren en marcha, de xeito urxente,
u
Planos de Com
municación,
Inform
mación e Assesoramento sobre das últimas mod
dificacións no
o sistema de
e tarifas eléc
ctricas e da
aplica
ación do bo
ono social, orientadas tanto á poboación en xeral como
o especifica
amente aos
poten
nciais beneficciarios.
TERC
CEIRO.- Ofrrecer un serrvizo de info
ormación, as
sesoramento
o e colabora
ación na tram
mitación da
solicitude do bono social, porr parte do Co
oncello de Foz,
F
onde se facilite adem
mais dun xeito áxil toda
documentación acreditativa que o beneficciario deba ob
bter do conccello.
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5.- MOCIÓN DO BNG SOBR
RE A RECOL
LLIDA DE RE
ESIDUOS VO
OLUMINOSO
OS.
Pola Secretaria da Co
orporación se
s da conta do
d ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Asuntos Preparattorios do Ple
eno, de data 11 de setem
mbro de 200
09, en relació
ón coa moción do BNG
sobre
e a recollida de residuos voluminososs.
Toma a palabra
p
o porrtavoz do BN
NG que explic
ca os puntoss fundamenta
ais da moción.
O Sr. Alccalde lle cede
e a palabra á Sra. Incera
a, Concelleirra de Medio Ambiente, quen explica
que agora
a
o custto da recollid
da elevouse a máis do dobre e o que ten que ffacer a Xuntta é buscar
unha solución, pe
ero non afog
gar máis aoss Concellos, polo que o seu grupo e
está completamente de
acord
do coa petició
ón do BNG.
O portavvoz do PP explica que
e teñen constancia de que xa hai negociacións entre a
Conssellería de Medio
M
Ambien
nte e a FEG
GAMP para solucionar
s
o tema, o seu
u grupo está
á a favor de
que non
n lle custe
e máis ao Co
oncello do que lle viña custando.
c
Re
ecorda que a postura do
o seu grupo
semp
pre foi nese senso, xa que
q
as arcass dos Concellos cada ve
ez son meno
ores e as competencias
maiorres. Conclúe
e anunciando
o que van a votar
v
a favorr.
A Sra. Inccera lle preg
gunta ao porttavoz do PP
P , partindo de
d que a reco
ollida de voluminosos e
punto
os limpos no
on son rentab
bles, que fan
n os Concelllos; xa que se
s hai algunha solución lle gustaría
coñeccela.
O Sr. Cao
o lle respond
de que ese non
n é o mom
mento para fa
alar de altern
nativas e si se
s creou un
servizzo e a respo
onsabilidade é da Conselllería, terá qu
ue solventalo
o, porque ag
gora eses puntos limpos
non poderán
p
dessaparecer du
un golpe. Di que non sa
abe as alternativas, pero
o para iso xa
x están os
técniccos.
A Sra. Inccera engade que se trata
a dun servizo
o necesario e imprescindible.
Unha vezz rematado o debate pro
océdese á votación,
v
resultando apro
obado por unanimidade
dos membros
m
pre
esentes o seg
guinte acordo:
Primeiro. – Insta
ar á Xunta de
e Galiza e á Sociedade de
d Medio Am
mbiente (SOG
GAMA) ao mantemento
m
da re
ecepción de residuos volluminosos procedentes dos
d municipio adheridoss, nas condic
cións que o
viña facendo até
é agora, parra o seu possterior tratam
mento por un
u xestor au
utorizado e conforme
c
á
normativa vixente
e.
Segu
undo. – No seu
s defecto, instar á Xuntta de Galiza a que aporte
e unha solucción alternativa e viábel,
que non
n supoña un
u incrementto do recibo do lixo dos concellos
c
afe
ectados.

6.- FIIXACIÓN DE
E FESTAS LOCAIS 2010
0.
Pola Secretaria da Co
orporación se
s da conta do
d ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Asuntos Preparattorios do Pleno, de data 11 de setembro de 2009, en relación
n coa fixación
n das festas
locaiss.
Non habe
endo interve
encións, proccédese á vottación, resulttando aprobado por una
animidade o
seguinte acordo:
f
locais para o ano
o 2010 os se
eguintes:
Primeiro. – Fixarr coma días festivos
- O 16 de xullo
x
de 2010
0, venres, fesstividade da Virxe do Ca
arme.
- O 10 de agosto
a
de 20
010, martes, festividade de
d San Loure
enzo.
Segu
undo. – Darr traslado do presente accordo ao Dep
partamento Territorial
T
da Consellería de Traballo
e Ben
nestar da Xu
unta de Galiccia.
XPEDIENTE
E Nº 22/2009
9 DE MODIF
FICACIÓN DE
D CRÉDITO
OS DO ORZ
ZAMENTO MUNICIPAL
M
7.- EX
DE 2009.
Pola Seccretaria da Corporación
C
da conta do
o ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
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Conta
as, Economía e Facend
da, de data 11 de setembro de 20
009, en relacción ao expediente nº
22/20
009 da modifficación de créditos.
c
Non habe
endo interve
encións, proccédese á vottación, resulttando aprobado por una
animidade o
seguinte acordo:
PRIM
MEIRO. - Aprobar con ca
arácter inicia
al o expedie
ente número 22 de modificación do Orzamento
Xerall prorrogado de 2009 porr importe de cincuenta e tres mil euro
os (53.000,0
00 €), que se financia co
saldo
o do remane
ente de tesou
urería de lib
bre disposició
ón que provén da liquida
ación do orz
zamento do
exerccicio precede
ente, de acorrdo co seguin
nte:
SUPL
LEMENTO DE
D CRÉDITO
O.
PAR
RTIDA

DENOMIN
NACIÓN

222.151

IMP
PORTE
AC
CTUAL
0,00

Seguridade. Gra
atificacións por
servvizos extraord
dinarios
313.130
Acciión social. Re
etribucións
96.100,00
perssoal laboral fixo
313.1
16001 Acciión social. Se
eguridade
31.000,00
social persoal laboral
321.130
Prom
moción educcativa.
24.200,00
Retrribucións perrsoal laboral
fixo
442.130
Recollida de lixo
o e limpeza
224.100,00
viaria. Retribució
óns persoal
labo
oral fixo
442.141
Recollida de lixo
o e limpeza
0,00
viaria. Retribució
óns outro
perssoal
442.1
16001 Recollida de lixo
o e limpeza
66.000,00
viaria. Seguridad
de social
perssoal laboral
442.1
16002 Recollida de lixo
o e limpeza
0,00
viaria. Seguridad
de social outtro
perssoal
451.130
Cultura. Retribuccións persoa
al
135.000,00
oral fixo
labo
452.130
Deporte. Retribu
ucións persoa
al
14.500,00
labo
oral fixo
463.130
Com
municación so
ocial e
24.200,00
partiicipación cidadá.
Retrribucións perrsoal laboral
fixo
611.120
Adm
ministración fiinanceira.
75.000,00
Retrribucións bássicas
Totall expediente
e de modific
cación de crréditos 22/20
009

MODIFICA
ACIÓN

DEF
FINITIVO

5.0
000,00

5.000,00

4.5
500,00

10
00.600,00

1.0
000,00

32.000,00
3

1.0
000,00

25.200,00
2

10.5
500,00

23
34.600,00

9.4
475,00

9.475,00

15.0
000,00

81.000,00
8

4.5
525,00

4.525,00

3.0
000,00

13
38.000,00

2.0
000,00

16.500,00

1.0
000,00

25.200,00
2

2.0
000,00

77.000,00
7
58.000,00
5

ANCIAMENTO
O DO EXPEDIENTE DE MODIFICAC
CIÓN
FINA
CONCEPTO

870.0
00
870.0
01

DENOM
MINACIÓN
emanente de
e Tesourería
a
Re
pa
ara financiar créditos
exxtraordinarioss
Re
emanente de
e Tesourería
a
pa
ara financiar suplementoss

IMPORTE
AC
CTUAL
115.094,34

MODIFICA
ACIÓN

DEF
FINITIVO

19.0
000,00

13
34.094,34

621,30

39.0
000,00

39.621,30
3
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de
e crédito
Totall financiame
ento expedie
ente de mod
dificación de créditos 22/2009
2

58.000,00
5

SEGU
UNDO. - O expediente
e
im
mpulsarase de
d oficio nos
s termos que
e establece a lexislación Reguladora
das Facendas
F
Lo
ocais. Así, ap
probado inicia
almente o ex
xpediente, exxporase ao p
público, logo de anuncio
no Bo
oletín Oficial da Provinccia de Lugo, por quince días, durantte os cales o
os interesados poderán
exam
minalo e presentar reclam
macións ante o Pleno.
Se duran
nte este perío
odo non se presentarán
p
alegacións
a
p
polos
interesa
ados, entend
deríase que
a modificación de
e crédito foi definitivamen
d
nte aprobada
a; no caso contrario,
c
oP
Pleno disporá
á dun prazo
dun mes
m para ressolver as aleg
gacións pressentadas.
Aprobada
a definitivam
mente polo Pleno
P
do Co
oncello, dita
a modificació
ón do Orzam
mento será
publiccada, resum
mida por capíítulos, no Bo
oletín Oficial da Provincia
a, tal e como
o establecen
n os artigos
70.2, en relación
n co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Locall, e o artigo 169.3 do Real
R
Decreto Lexislativo polo que se
e aproba o T
Texto Refundido da Lei
Regu
uladora das Facendas
F
Lo
ocais. Simulttaneamente a este envío
o, remitirase
e copia do ex
xpediente á
Comu
unidade Autó
ónoma e á Administració
A
ón do Estado
o
8.- EX
XPEDIENTE
E Nº 23/2009
9 DE MODIF
FICACIÓN DE
D CRÉDITO
OS DO ORZ
ZAMENTO MUNICIPAL
M
DE 2009.
Pola Seccretaria da Corporación
C
da conta do
o ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Conta
as, Economía e Facend
da, de data 11 de setembro de 20
009, en relacción ao expediente nº
23/20
009 da modifficación de créditos.
c
Toma a palabra
p
o portavoz do BN
NG que explica a absten
nción do seu grupo, xa que hai que
modifficar as base
es de execución, e que non defende
en este siste
ema para con
nceder subvencións, si
non que
q defende
en facer unha
as bases, pero
p
non van
n a deixar qu
ue as asocia
acións deixe
en de obter
diñeirro.
Intervén o Sr. Cancio que di que non
n é que se
exa o seu mo
odelo se non
n que é o modelo que
está pactado con tódalas asociacións.
O portavo
oz do BNG lle replica que
e lles parece
e ben que che
egaran a ese
e acordo, pero ese non
é o modelo
m
do BN
NG para conceder subvencións.
Non habe
endo máis intervencións, procédese á votación, obténdose
o
o seguinte res
sultado:
-

Votoss a favor: 9 (6 PSOE e 3 PP).
Votoss en contra: ningún.
Abste
encións: 3 (B
BNG).

Resultand
do aprobado
o o seguinte acordo:
a
Primeiro. – A ap
probación do
o expediente
e de modifica
ación orzame
entaria núme
ero 23 de 2009 e, polo
tanto a transferen
ncia de créd
dito entre pa
artidas de me
esmo grupo de función, segundo se
e detalla na
táboa
a que de seg
guido se refliccte:
AUMENTO DE CRÉDITO.
C
ESTA
ADO DE GASTOS
IMPO
ORTE
ACT
TUAL
451.22618 Culturra. Actuació
óns Casa de
30.000,00
Culturra
Total expediente
e
d modificac
de
ción de créd
ditos 23/200
09
PARTIDA

DENOMINA
ACIÓN

MODIFICAC
CIÓN

DEFIINITIVO

13.30
00,00

43
3.300,00
13
3.300,00
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BAIX
XA POR TRA
ANSFERENC
CIA
ESTA
ADO DE GAS
STOS
IMPO
ORTE
ACT
TUAL
451.48
89 Cultura
a. Outras tran
nsferencias a
26.500,00
2
familiass e instittucións sen
ánimo de lucro
Total expediente
e
d modificac
de
ción de créd
ditos 23/200
09
PARTID
DA

DENOMINA
ACIÓN

MODIFICAC
CIÓN

DEFIINITIVO

-13.30
00,00

13
3.200,00

-13
3.300,00

Segu
undo .- A modificación
m
d base 48 das de exe
da
ecución do orzamento
o
xxeral prorrogado para o
exerccicio 2009 do
o Concello de
e Foz no rela
ativo á supre
esión das subvencións nominativas previstas
p
ás
asociiacións culturais, que serrán as seguin
ntes:
DENOMINA
ACIÓN DO PERCEPTOR
P
R
Asociación
n cultural Cotto do Faro
Asociación
n cultural O Castro
C
de
Vilaronte
Asociación
n folclórico cu
ultural A
Subela
Asociación
n folclórico cu
ultural
Riosmar
Agrupación
n cultural O Feitizo
F
Coral polifó
ónica de Fozz
Coro parro
oquial de Fozz
Coro de Ca
angas
Coro de Co
ordido
Coro de Sa
an Acisclo
Banda de Música
M
de Foz
Asocición cultural
c
Adala
Asociación
n cultural A Pomba
P
do
Arco
Grupo de Teatro
T
Os Ca
astros
Rondalla Latexos
L

ACT
TIVIDADE
SUBVE
ENCIONADA
A
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto

CONTÍA
€
800,00

SIFIC.
CLAS
FUNCIONAL
45
51

C
CLASIFIC.
EC
CONÓMICA
489

45
51

489

800,00

51
45

489

800,00

51
45

489

800,00

Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto

45
51
45
51
45
51
45
51
45
51
45
51
45
51
45
51

489
489
489
489
489
489
489
489

800,00
1.500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3.000,00
800,00

51
45

489

800,00

Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto

45
51
45
51

489
489

800,00
800,00

Gastos fu
uncionamentto
Gastos fu
uncionamentto

eiro.- O exp
pediente imp
pulsarase de oficio nos termos
t
que establece a lexislación Reguladora
Terce
das Facendas
F
Lo
ocais. Así, ap
probado inicia
almente o ex
xpediente, exxporase ao p
público, logo de anuncio
no Bo
oletín Oficial da Provinccia de Lugo, por quince días, durantte os cales o
os interesados poderán
exam
minalo e presentar reclam
macións ante o Pleno.
Se duran
nte este perío
odo non se presentarán
p
alegacións
a
p
polos
interesa
ados, entend
deríase que
a modificación de
e crédito foi definitivamen
d
nte aprobada
a; no caso contrario,
c
oP
Pleno disporá
á dun prazo
dun mes
m para ressolver as aleg
gacións pressentadas.
Aprobada
a definitivam
mente polo Pleno
P
do Co
oncello, dita
a modificació
ón do Orzam
mento será
publiccada, resum
mida por capíítulos, no Bo
oletín Oficial da Provincia
a, tal e como
o establecen
n os artigos
70.2, en relación
n co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Locall, e o artigo 169.3 do Real
R
Decreto Lexislativo polo que se
e aproba o T
Texto Refundido da Lei
Regu
uladora das Facendas
F
Lo
ocais.
eamente a este
e
envío, re
emitirase cop
pia do exped
diente á Com
munidade Autónoma e á
Simultane
Administración do
o Estado
9.- EX
XPEDIENTE
E Nº 24/2009
9 DE MODIF
FICACIÓN DE
D CRÉDITO
OS DO ORZ
ZAMENTO MUNICIPAL
M
DE 2009.
Pola Seccretaria da Corporación
C
da conta do
o ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

Conta
as, Economía e Facend
da, de data 11 de setembro de 20
009, en relacción ao expediente nº
24/20
009 da modifficación de créditos.
c
O Sr. Alccalde expressa que non comprende
c
á Xunta que hai agora, p
porque é oscura, gris e
actúa
a de noite e con
c premedittación e alevvosía; xa que
e é imposible
e que os Con
ncellos teñan
n que poñer
diñeirro en tódalass subvención
ns que dan, non pode se
er, así é mellor pechar o Concello e irse para a
casa.. Que dean unha
u
cantida
ade e que deixen gastar esa
e cantidade.
O portavo
oz do PP di que iso sem
mpre foi así, sempre se deron subve
encións e os
s Concellos
tiñan que poñer, en maior ou menor medida, unha ca
antidade. Ë evidente
e
que
e se trata dun
n problema,
pero non de agorra, se non de
e sempre.
Non ha
abendo máiss intervenciións, procédese á vo
otación, resu
ultando aprrobado por
unanimidade o se
eguinte acord
do:
Primeiro. - Aprob
bar con caráccter inicial o expediente número 24 de
d modificaciión do Orzam
mento Xeral
prorro
ogado de 20
009 por importe de sese
enta e seis mil trescento
os tres euro
os con oitentta céntimos
(66.3
303,80 €), qu
ue se financia con anulaccións ou baixas de créditos doutras partidas do Orzamento
vixen
nte non comp
prometidas, con
c dotación
ns que se esttiman reducibles sen perrturbación do
o respectivo
servizzo de acordo
o coa seguinte proposta:
PROPOSTA DE MODIFICAC
M
CIÓN NÚMER
RO 24 DO ORZAMENTO
O
O XERAL 200
09.
CRÉD
DITO EXTRA
AORDINARIO.
PAR
RTIDA

DENOMINACIÓN

511.6
60116

IM
MPORTE
ACTUAL
0,00

VÍAS
S PÚBLICAS
S,
PAV
VIMENTACIÓ
ÓN E
SER
RVIZOS DA AVENIDA
A
DA
A
CON
NSTITUCIÓN
N
Totall expediente
e de modific
cación de crréditos 24/20
009

MODIFICA
ACIÓN

DE
EFINITIVO

66.3
303,80

66.303,80
6

66.303,80
6

ANCIAMENTO
O DO EXPEDIENTE DE MODIFICAC
CIÓN. BAIXA
A DE CRÉDITO
FINA
PAR
RTIDA

DENOMIINACIÓN

IM
MPORTE
ACTUAL
A
576.325,09
9

MODIFIC
CACIÓN

DE
EFINITIVO

RBANISMO E
UR
-66
6.303,80
ARQUITECTUR
RA.
ADQUISICIÓN DE TERREO
OS
Totall financiame
ento expedie
ente de mod
dificación de créditos 24/2009
2

272.519,56
2

432.6
68002

-66.303,80

Segu
undo. - O exxpediente impulsarase de
e oficio nos termos que establece a lexislación Reguladora
das Facendas
F
Lo
ocais. Así, ap
probado inicia
almente o ex
xpediente, exxporase ao p
público, logo de anuncio
no Bo
oletín Oficial da Provinccia de Lugo, por quince días, durantte os cales o
os interesados poderán
exam
minalo e presentar reclam
macións ante o Pleno.
Se duran
nte este perío
odo non se presentaran
p
alegacións
a
p
polos
interesa
ados, entend
deríase que
a modificación de
e crédito foi definitivamen
d
nte aprobada
a; no caso contrario,
c
oP
Pleno disporá
á dun prazo
dun mes
m para ressolver as aleg
gacións pressentadas.
Aprobada
a definitivam
mente polo Pleno
P
do Co
oncello, dita
a modificació
ón do Orzam
mento será
publiccada, resum
mida por capíítulos, no Bo
oletín Oficial da Provincia
a, tal e como
o establecen
n os artigos
70.2, en relación
n co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
R
Decreto Lexislativo polo que se
e aproba o T
Texto Refundido da Lei
Locall, e o artigo 169.3 do Real
Regu
uladora das Facendas
F
Lo
ocais.
eamente a este
e
envío, re
emitirase cop
pia do exped
diente á Com
munidade Autónoma e á
Simultane
Administración do
o Estado

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

10.- CON
NTROL DA ACTIVIDADE
A
E DOS REST
TANTES ÓRG
GANOS DA CORPORAC
CIÓN:
A RESOLUC
A.CIÓNS DE ALCALDÍA
A
DITADAS
D
DE
ENDE O DÍA
A 28 DE XUL
LLO AO 14
DE SETEMBRO
S
D 2009.
DE
Aos efec
ctos previdos no Reg
gulamento de
d Organiza
ación, Func
cionamento e Réxime
Xuríd
dico das Entidades Loc
cais, se da conta
c
ao Ple
eno da Corp
poración das
s Resolució
óns ditadas
pola Alcaldía-Presidencia dende o 28
2 de xullo
o ao 14 de
e setembro
o de 2009, quedando
enterrados os señores asiste
entes.
A continuacción, antes de
d entrar no punto de mocións o Sr. Alcalde man
nifesta que quere
q
poñer
sobre
e a mesa un asunto sobre
e o que pediu
u explicacións o BNG, a contratación
c
ssobre o traba
allador Juan
Anton
nio Fiallega. A continuació
ón, lle pregun
nta á Sra. Ro
osa Alonso se
e quere aban
ndonar a ses
sión mentres
se falla do tema do
o seu esposo
o.
A Sra. Alon
nso contesta que
q non, que
e prefire estar presente.
O Sr. Alcalde di que pe
ensou que se
e debía explicar no Pleno
o e non anda
ar dando un espectáculo
e
por aí. O procedemento se inicciou cando do
ous traballad
dores do Concello pediron
n a xubilación
n parcial que
marca
a o Convenio
o Colectivo, e o 10 de xu
ullo se fixo un
n informe sob
bre as funció
óns do Sr. Ca
azás e unha
vez que
q se saben
n pola Alcaldía se asinan as
a bases, as cales están moi ben. O S
Sr. Alcalde procede a ler
as ba
ases reguladoras do procceso selectivvo da praza de
d Oficial 1ª Obras e a e
explicar os trrámites que
levou
u o proceso selectivo.
s
Pre
egunta onde está a maniipulación que
e dixo o BNG
G das probas
s, se é todo
legal, cal era o pro
oblema. Manifesta que áss veces se es
stá xulgando ás persoas in
nxustamente.
O portavoz do BNG pregunta si pode
en intervir o vai
v falar el so
olo.
O Sr. Alcald
de lle contessta que despo
ois no turno de rogos e preguntas
p
pod
derán pregun
ntar sobre o
tema.
O Sr. Gonzzález Basanta
a lle replica que coma sem
mpre, que esa é a súa dem
mocracia.

B MOCIÓNS
B.S.
O Sr. Alca
alde presenta
a a seguinte moción
m
de urrxencia:
“A este Concello esttán a chega
ar continuam
mente moitass queixas po
or a nula ac
ctuación da
Conssellería de Orrdenación do Territorio e Obras
O
Pública
as nos traballlos pendente
es de rematarr na estrada
Foz-F
Ferreira do Valadouro,
V
s
sobre
todo, preocupa
p
o que
q
son a colocación
c
d
das marquesiiñas para o
transp
porte escolarr e de viaxeiro
ros, debido a que o invern
no está á portta e pode cre
ear problemas
s serios.
Asimesmo é necesariio rematar ass aceras pen
ndentes de construir,
c
os a
accesos a ca
asas e, algo
moi im
mportante e que pode prroducir un acccidante grav
ve, é o accesso ó barrio do
o Chao, na parroquia
p
de
Santa
a Cilla.
Por todo o exposto so
olicitamos o voto
v
a favor desta
d
Corporración para d
de unha vez por
p todas se
arran
nxen estes pro
roblemas”.

A continuación se vota
a sobre a urxxencia da moc
ción, resultan
ndo aprobada
a por unanim
midade.
Non habendo interve
encións se procede á votación
v
da moción, re
esultando ap
probada por
unaniimidade, e introducindo que a moción se remita a Lugo
L
e a San
ntiago.
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C ROGOS E PREGUNT
C.TAS.
ROGOS:
O portavo
oz do PP rea
aliza o seguin
nte rogo:
v
no barrrio de Cabanas en Nois
s está cheo.
1) O contedor de vidro
O Sr. Alc
calde toma nota.
n
O portavo
oz do BNG re
ealiza os seg
guintes rogos:
1)

A lim
mpeza dos co
ontedores.

O Sr. Alcalde di que o camión de lixo xa está limpo.
2) O alu
umeado na Avda.
A
de Sarrria está desc
controlado co
on respecto a
ao demais alumeado.
O Sr. Alcalde di que iso igual é po
orque está se
en regular.
O portavo
oz do BNG engade
e
que ese
e será o prroblema.
3) Hai un
u problema de tráfico na
as vivendas de
d La Paz, debíase regullar o tráfico.
O Sr. Alcalde contestta que iso xa está regula
ado.
O portavo
oz do BNG lle replica que
e para el está todo feito.
O Sr. Alcalde anuncia
a que na Pon
ntevella as obras
o
comeza
an o martes, e tamén a ver
v se alí se
saca a de
epuradora.
O Sr. Cancio toma a palabra parra manifestar que antes de pasar ao
o turno de prreguntas lle
gusta
aría dar unh
ha información dun com
mpromiso qu
ue adquiriu no anterior Pleno sobre
e a TDT e
proce
ede a dar lecctura ao segu
uinte escrito remitido pola
a Xunta:
“Estimado
o Alcalde: A Xunta
X
de Galicia e o Minis
sterio de Indu
ustria asinaro
on, no nadal do 2008, un
Convvenio Marco de Colabora
ración para o desenvolve
vemento do Plan
P
Nacion
nal de Telev
visión Dixital
Terre
estre en Galiicia, e no qu
ue, entre outtras cousas, se pretende
e substituír o
os mais de 500
5
equipos
micro
oemisores rurrais de televis
isión analóxicca, de peque
ena potencia, instalados n
no seu día po
ola Xunta de
Galiciia, os Conce
ellos e as De
eputacións, por
p outros ad
daptados a te
ecnoloxía dixxital TDT, financiando, a
partess iguais entrre a Xunta e o Estado, os
o investimen
ntos necesarrios relativos os custos deses
d
novos
emiso
ores.
O obxectiivo da Xunta de Galicia é acadar o ma
aior número posible
p
de cid
dadáns con cobertura
c
da
sinal de TDT, che
egando ata o 98% da pob
boación de Galicia,
G
graza
as a un plano de despreg
gamento da
TDT, en coordinacción co opera
ador público Retegal,
R
para
a a dixitalizacción destes m
microemisores
s rurais.
Segundo o Plan Nacio
onal de Transsición a TDT
T, o Concello de Foz, perttence á Área
a Técnica de
PÁRA
AMO, que ten
n fixada como data límite de emisión en
e analóxico o 3 de Abril d
de 2010.
Con todo
o isto, segun
ndo os dato
os dos que dispoñemos,, no Concelllo de Foz existe
e
unha
coberrtura de maiss do 98,02 % da poboació
ón municipal, quedando 196 veciños ssen sinal de TDT.
T
Tamen
sabem
mos que nesse Concello hai
h instaladoss 8 microemis
sores analóxiicos censado
os no seu día
a pola Xunta
de Ga
alicia.
Tamén ch
he informo que
q para tod
da a poboació
ón que finalm
mente quede
e en zona de
e sombra da
TDT, está previsto
o que poidan acceder a un
n servizo de Televisión Diixital Terrestrre a través de
e satélite.
Por todo elo solicitam
mos a colab
boración do Concello, pa
ara a realiza
ación das ins
stalacións e
comp
probacións ne
ecesarias no
o despregam
mento da TDT
T. Tal e com
mo se fixo se
empre, o Co
oncello debe
encarrgarse de fa
acilitar a adecuación dass infraestruturras (dispoñib
bilidades de terreos, viab
bilidade dos
emprrazamentos) así como ta
amén facilitarr a ancoraxe
e dos novoss equipos de
e telecomunic
cacións nos
poste
es xa existen
ntes, ou a in
nstalación de
e novos pos
stes se fose necesario, a
así como o subministro
enerxxético.
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A nosa intención é seg
guir mantend
do unha plena
a coordinació
ón coa Fegam
mp, as deputa
tacións, e os
conce
ellos, polo qu
ue comezaremos xa nestte mes de ag
gosto as visita
as aos conce
ellos (que an
nunciaremos
oporttunamente), e no mes de
d setembro manteremos
s unha serie de xuntanzzas cos alcalldes. Nesas
visitass e xuntanza
as entregarem
mos un conve
enio a través do cal se ma
aterializará essta colaborac
ción.
Estamos seguros de que eres consciente
c
de
d que a Xu
unta quere ccumprir os prazos
p
e ter
inform
mada á poboa
ación, así como garantir a tódolos gale
egos que disp
porán de TDT.
Sabedes tamén que estamos
e
á vo
osa plena dis
sposición, tan
nto na Secrettaría de Med
dios, como a
travéss das delega
acións da Xu
unta, na emp
presa pública Retegal, e especialme
ente a través
s da Oficina
Técniica da TDT en
e Galicia, no
o teléfono 981
1572154, e a páxina Web
b www.tdtgaliccia.es”.
Continúa dicindo o Srr. Cancio que
e se vai ter unha
u
reunión
n cos Alcalde
es para fixar a estratexia
a seg
guir, e xa se fixeron as xe
estións para trasladar o reemisor
r
na parroquia de
e Nois á zon
na do centro
socia
al, porque no
on daba o re
endemento adecuado
a
e o reemisor de San Marrtiño se vai reubicar na
zona do cemiterio
o. Respecto ao BOAL di que está fun
ncionando perfectamente
e, segundo os
o técnicos.
Prose
egue dicindo
o que se está aconsella
ando aos vec
ciños que antes de dar traslado de
e que teñen
problemas que re
evisen a rece
epción das an
ntenas.
O portavo
oz do BNG di
d que no tem
ma do BOAL
L non sabe se
s todo o mundo poderá
á recibir por
Corne
ería.
O Sr. Can
ncio di que se
s recibe por Cornería e por
p Asturias..
O Sr. Bassanta manife
esta que tamén en analóx
xico hai prob
blemas.
O Sr. Can
ncio contésta
alle que iso vai
v desapare
ecer xa, así que
q o mellor é que o cam
mbien.
Replica o Sr. Basanta
a que ata o 3 de abril deb
berían funcio
onar as dúas.
Finalmente o Sr. Cancio engade que
q que mais
s lle da á xen
nte cambiar xa agora.
PREGUN
NTAS:
O PP rea
aliza as seguintes pregun
ntas:
cando vai esstar lista parra o uso e disfrute
d
dos
1) A pissta polideporrtiva de San Martiño, ¿c
veciñ
ños?
alde di que xa
x está lista.
O Sr. Alca
A Sra. Allonso matiza
a que falta co
olocar unha rede
r
para qu
ue non escap
pe a pelota.
2) ¿Se vai limpar a área reccreativa de Ferreira-San Martiño, que parece
e que está
aband
doada?
O Sr. Alccalde respon
nde que non está abandoada, se no
on que é do Concello, se
e ten herba
alta é porrque aínda non chegaron
n os xardiñeirros alí.
3) En Fazouro, ao lado
l
da casa
a do Carmelo, tirou un coche un po
oste, ¿en qu
ué situación
está o tema co se
eguro?
Contesta o Sr. Fernán
ndez Marful que se está pendente de
e que o arran
nxe o seguro
o do coche.
O BNG re
ealiza as seg
guintes pregu
untas:
1)

¿ que esperra para abrir a Escola Ob
¿A
bradoiro?

O Sr. Alca
alde di que cando
c
a Xuntta o mande.
O Sr. Bassanta pregun
nta se está concedida.
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O Sr. Alca
alde respond
de que mand
de as bases de selección
n para que se
e reúna a Co
omisión.
2) ¿Núñ
ñez Feijoo lle
e dixo cando abrirán a Ga
alescola?
O Sr. Allcalde lle dii que lle mandou a ca
arta ao Sr. Feijoo pero
o non houbo
o ningunha
conte
estación da Xunta,
X
houb
bo unha chamada, pero o Concello cedeu o edificio e a ma
aiores puxo
80.00
00 € e agora se está perd
dendo censo
o porque non
n cumpriron co
c asinado.
3)
parqu
ue?

E
Están
poñend
do beirarrúass na Rúa do Cemiterio, ¿vai
¿
quedar e
esa anchura
a á altura do

O Sr. Alcalde contestta que ata qu
ue non se ap
probe o Plan Xeral non sse pode ampliar a rúa, e
agora
a os promoto
ores deben cumprir
c
coa norma
n
urbanística.
4)

P
Para
vostede ¿a ética deb
be rexer a po
olítica?

O Sr. Alccalde respond
de que na po
olítica sempre debe rexe
er a ética, e cree que rex
xeu en todo
momento a ética, e non son donos dos cidadáns, o cidadán é libre e igual, o di a Con
nstitución, e
cando
o hai un acto
o democráticco axustado a Dereito, pa
ara el é corre
ecto.
O Sr. Bassanta lle preg
gunta ao Sr. Alcaldes se entón a ética para el non
n rexe.
O Sr. Alccalde lle di que
q
para el a ética si, e lle podería
a dicir moitoss cargos do BNG onde
traba
allaban home
e e muller.
O Sr. Basanta lle rep
plica que para o seu gru
upo a ética si
s ten imporrtancia na po
olítica, e en
toda actuación política
p
debe
e rexer a ética. No Concello houbo prazas que
e se aprobaron cunhas
funció
óns determin
nadas e que despois fixe
eron outras, por exemplo
o, houbo xen
nte contratad
da de pintor
que despois
d
estivvo recollendo
o o lixo, e acllara que non ten nada pe
ersoal.
O Sr. Alca
alde lle conte
esta ao porta
avoz do BNG
G que el non sabe o que é o Concello
o, porque el
estivo
o baldeando na movida este
e
verán e o outro, porque non che
egaba o perssoal, e se haii un pintor e
xurde
e un problem
ma coma un incendio o un problema nunha rúa e o encargado o chama e el quere ir
de bo
oa fe, porque
e somos un Concello
C
que
e presta un servizo
s
ao cid
dadán, que p
problema hai.
O Sr. Bassanta di que á hora de va
alorar nunha
as bases é to
otalmente ma
anipulable, por
p exemplo
o da bolsa de emprego, porqu
ue o tema da
a puntuación da baremacción nunhas bases é man
nipulable.
O Sr. Alccalde lle di que el non pu
uxo ningún baremo
b
de bases,
b
iso o puxo a Secretaria, e di
que lle está dicindo a verdad
de, o único que engadiu ás bases foii os coñecem
mentos que tiña que ter
un Official de 1º de
d Obras. Lle
e recorda qu
ue xa se aco
ordara no Ple
eno que se fixeran unhas
s bases por
tódolo
os grupos po
olíticos e que
e está espera
ando por esa
as bases.
O Sr. Cancio di que, no tema co
oncreto, si no
on lle gustab
ban as base
es podían im
mpugnalas e
tampouco acudiro
on as probass, só protesta
an dunhas bases e non das
d outras, ssendo as dúa
as iguais. E
lle prregunta ao Sr.
S Basanta se sabe a puntuación
p
que
q
sacou esa
e persoa e
en cuestión na fase de
concu
urso.
O Sr. Bassanta di que non.
Engade o Sr. Cancio
o que foi un dos menos puntuados na
n fase de cconcurso, foi na fase de
oposición onde sa
acou mais nota. Finaliza
a a súa interv
vención dicin
ndo que lle gustaría que o BNG lese
en Plleno as base
es que sacou
u o Concello
o de Ribadeo
o para o conservatorio, n
nas que punttuaba coma
mérito estar empa
adroado no Concello
C
de Ribadeo.
O Sr. Alccalde para fin
nalizar o deb
bate, pide qu
ue conste en acta que insta aos tres portavoces
dos grupos
g
municipais a que
e se poñan de
d acordo co
oas bases, que
q
as redacten, e que despois se
inform
men pola Seccretaria da Corporación.
C
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E non sendo máis oss asuntos a tratar,
t
levánttase a sesión cando son
n as 22:00 horas do día
17 de
e setembro de
d 2009, do que
q como se
ecretaria dou fe e certifico
o.

Vº Bº
B
O Alca
alde,

Asdo
o.: José María
a García Rivvera.

