1

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ASISTENTES:
PRESIDENTE

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)
Dª MARÍA TERESA LÓPEZ REGO (PP)
D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE)
Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE)
D ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE)
D RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE)
D XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)
Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)
Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)
D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

INTERVENTOR, POR SUPLENCIA
D. ANTONIO R. LESTEGÁS MOREDA

SECRETARIO
D. VICENTE PASTOR MARTÍNEZ
***************

No salón de xuntas do
concello de Foz, sendo as
vinte horas e trinta minutos
do día once de abril de dous
mil trece, reúnese, en sesión
extraordinaria e primeira
convocatoria,
o concello
pleno, baixo a presidencia do
señor alcalde titular don
Javier Jorge Castiñeira, coa
asistencia dos señores/as
concelleiros/as relacionados
ao marxe. Asiste como
interventor por suplencia o
auxiliar
administrativo
Antonio Ramón Lestegás
Moreda e actúa de secretario
o habilitado estatal Vicente
Pastor Martínez.-

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os trece
concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación) o señor alcalde declara aberto o
acto e, seguidamente, éntrase no despacho dos asuntos incorporados á orde do día,
cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e
correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
ORDINARIA DE DATA 28 DE FEBREIRO DE 2013.- Por unanimidade dos/as trece señores/as

concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta da sesión
anterior ordinaria de data 28 de febreiro de 2013, en todos os seus extremos e nos seus
propios termos.2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA DESDE O ÚLTIMO
PLENO ORDINARIO.- Aos efectos previstos no regulamento de Organización,

funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación
das resolucións e decretos da alcaldía desde o último pleno ordinario, que foron postas/os
de manifesto á secretaría, quedando informados do seu contido os trece señores/as
concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación:
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CONCELLEIROS/AS

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

ACTA DEL PLENO

VICENTE PASTOR MARTINEZ (2 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 15/05/2013
HASH: afdb3923261416292a48a2f0ab01a65d

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 15/05/2013
HASH: e3bfecd0becc84d246862503f4bdb855

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
EN DATA 11 DE ABRIL DE 2013
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RELACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE 26/02/2013 ATA 08/04/2013
Nome
Data
Resume
Expediente
DECRETO 08/04/2013
2013-0207
10:10
Solicitude Salón de Actos CENIMA
918/2013
RESOLUCION DE DATA 20130408 REF. A
DECRETO 08/04/2013 LICENCIA DE APERTURA DE FINA REGO
2013-0206
10:00
EXPOSITO
210/2013
DECRETO 08/04/2013 Convocatoria Pleno extraordinario a celebrar el
2013-0205
10:00
día 11 de abril de 2013
917/2013
DECRETO 05/04/2013 Resolución autorización uso campo de fútbol
2013-0204
11:42
municipal - Torneo AD Santiago de Foz 2013
904/2013
DECRETO 04/04/2013 RESOLUCIÓN DECLARA DESERTO
2013-0203
18:24
PROCEDEMENTO OPERACIÓN TESOURERÍA
140/2013
Decreto de Alcaldía de solicitude subvención
DECRETO 04/04/2013 financiamento dos servizos sociais comunitarios
2013-0202
18:24
básicos / 2013.
837/2013
DECRETO 04/04/2013 RESOLUCIÓN MODIFICA PREGOS E ABRE
2013-0201
18:24
NOVO PRAZO SOLICITUDES
140/2013
DECRETO 04/04/2013 Resolución de aprobación de solicitude
2013-0200
12:59
subvención normalización lingüística
571/2013
DECRETO 04/04/2013
2013-0199
11:14
cambio titular taxas lixo e depuración
893/2013
DECRETO 04/04/2013 Decreto solicitando subvención a Deputación
2013-0198
10:29
Provincial para SAF básico
879/2013
Decreto solicitude subvención para equipamentos
DECRETO 04/04/2013 deportivos para concellos lucenses en 2013 por
2013-0197
8:20
parte da Deputación Provincial
889/2013
DECRETO 03/04/2013 Resolución de Alcaldía de solicitude de
2013-0196
20:13
subvención para gastos correntes "Sons na rúa"
883/2013
Resolución de Alcaldía de aprobación solicitude
DECRETO 03/04/2013 subvención instalacións e equipamentos Sala
2013-0195
20:12
Bahia. Deputación de Lugo
886/2013
DECRETO 03/04/2013
2013-0194
14:59
Compensación débedas Río Trigo, C.B.
413/2013
DECRETO 03/04/2013 Licenza obra menor JAVIER RODRIGUEZ
2013-0193
14:59
BAIXERAS
178/2013
DECRETO 03/04/2013
2013-0192
14:28
Compensación débedas Grupo Restaurgal, S.L.
409/2013
DECRETO 03/04/2013
2013-0191
14:27
Compensación débedas Mª Luísa Méndez Fraga
405/2013
DECRETO 03/04/2013 Resolución EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
2013-0190
11:09
ALUMNO O.E. DON ABDELALI DILAMI
881/2013
DECRETO 02/04/2013
2013-0189
15:13
Licencia obra menor Marcos Sánchez López
874/2013
DECRETO 02/04/2013 Licencia obra menor Alejandro Rodríguez
2013-0188
11:39
Rodríguez
866/2013
aprobación conta xustificativa Mercedes
DECRETO 01/04/2013 González Alonso "XI Concurso Postais de Nadal
2013-0187
15:04
2012"
253/2013
DECRETO 01/04/2013 María Carmen Castro Fraga, cumprimento e
2013-0186
13:13
bienio
603/2013
DECRETO 01/04/2013
2013-0185
13:12
Álvaro Expósito Fdez., cumprimento de bienio
605/2013
DECRETO 01/04/2013 María José Pérez Rodríguez, cumprimento de
2013-0184
13:12
bienio
602/2013
DECRETO 01/04/2013 Susana Díaz García, cumprimento de bienio
606/2013
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01/04/2013
12:06

DECRETO
2013-0177
DECRETO
2013-0176
DECRETO
2013-0175
DECRETO
2013-0174
DECRETO
2013-0173
DECRETO
2013-0172
DECRETO
2013-0171
DECRETO
2013-0170
DECRETO
2013-0169
DECRETO
2013-0168

28/03/2013
23:26
27/03/2013
13:46
27/03/2013
8:21
26/03/2013
18:42
26/03/2013
14:58
25/03/2013
13:55
25/03/2013
9:50
22/03/2013
13:47
22/03/2013
13:47
aprobación fras. teléfonos marzo 2013
22/03/2013 Autorización uso campo de fútbol municipal 10:04
José M. Rodríguez Abad
Decreto para a solicitude de subvención para
22/03/2013 gastos correntes de promoción deportiva 2013 10:04
Deputación Provincial de Lugo
21/03/2013 LICENCIA OBRA MENOR DE NELI VILLARINO
17:54
REJES
21/03/2013 LICENCIA OBRA MENOR MARTIN COUTO
10:08
IGLESIAS
21/03/2013 LICENCIA OBRA MENOR FRANCISCO SEIJAS
10:07
CUADRADO
21/03/2013 LICENCIA OBRA MENOR CLORINDO RIVERA
10:04
INSUA
2013/03/20. Resolución Exención minusvalía
21/03/2013 Jesús Díaz Meitín, matrícula 9491 HJJ, en
0:13
substitución da matrícula 6228 FGP.
2013/03/20. Resolución concesión Exención
20/03/2013 antigüidade José Díaz Fernández, matrícula LU23:57
9973- I.
2013/03/20. Resolución de Alcaldía Exención
20/03/2013 Minusvalía Jesús Andina González, matrícula
23:57
4485 HCC.
20/03/2013
23:51
FINCA MAL ESTADO Digna Peña Sampedro
20/03/2013 FINCA MAL ESTADO Dolores Fernández

DECRETO
2013-0167
DECRETO
2013-0166
DECRETO
2013-0165
DECRETO
2013-0164
DECRETO
2013-0163
DECRETO
2013-0162
DECRETO
2013-0161
DECRETO
2013-0160
DECRETO
2013-0159
DECRETO

601/2013
832/2013
810/2013
797/2013
808/2013
348/2013
843/2013
600/2013
690/2013
348/2013
813/2013
742/2013
796/2013
47/2013
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DECRETO
2013-0178

Antonio Lestegás Moreda, cumprimento de
trienios
RESOLUCIÓN APROBA O PADRON DE IVTM
2013
Convocatoria Comisión informativa de Contas
extraordinaria do 4 de abril de 2013
Pago facturas Pablo Cid Gómez e Construdeco
Norte, S.L.
Convocatoria Comisión informativa asuntos
preparatorios Pleno extraordinaria 4 de abril de
2013
LICENCIA OBRA MENOR ÁNGEL FONTE
PALMEIRO, EN BAO, 1-SANTA CECILIA corrixe
decreto 2013-0173
Autorización uso CENIMA O 05/04/2013 a José
Carlos Paleo López en representación da ACIA
RESOLUCIÓN APROBA NÓMINAS MARZO
2013
RESOLUCIÓN APROBA LIQUIDACIÓN
ORZAMENTO XERAL EXERCICIO 2012
LICENCIA DE OBRA MENOR ÁNGEL FONTE
PALMEIRO EN BAO, 1 SANTA CILLA
Anulación fra. Restaurante Miña Nai e
substitución por outra
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR
DANOS NO VEHÍCULO MATRÍCULA O-0663-CD
2013/03/22. Decreto Exención antigüidade Juan
José López Fernández, matrícula LU-6347- J.

790/2013
791/2013
783/2013
691/2013
721/2013
729/2013
700/2013
698/2013
699/2013
623/2013
623/2013
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13:09
01/04/2013
13:09
01/04/2013
12:55
01/04/2013
12:06
01/04/2013
12:06
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2013-0183
DECRETO
2013-0182
DECRETO
2013-0181
DECRETO
2013-0180
DECRETO
2013-0179

4

DECRETO
2013-0149

DECRETO
2013-0148
DECRETO
2013-0147
DECRETO
2013-0146
DECRETO
2013-0145
DECRETO
2013-0144
DECRETO
2013-0143
DECRETO
2013-0142
DECRETO
2013-0141
DECRETO
2013-0140
DECRETO
2013-0139
DECRETO
2013-0138
DECRETO
2013-0137
DECRETO
2013-0136

20/03/2013
10:21
19/03/2013
15:03
19/03/2013
14:22
19/03/2013
14:21
19/03/2013
11:53
Solicitude Salón de Actos CENIMA
PAGO XUSTIFICAR A RAMON RODRIGUEZ
19/03/2013 PALEO PARA RECAMBIOS PERSIANAS
11:53
COLEXIO P. Nº 1
19/03/2013 PAGO A XUSTIFICAR JOSE ANGEL PALEO
11:21
SOTO "XII CERTAME POEMAS DE AMOR"
18/03/2013 APROBACION PADRONS AXUDA NO FOGAR
12:26
XANEIRO E FEBREIRO
RESOLUCIÓN NOMEAMENTO MONITOR
18/03/2013 EDUCACION COMPENSATORIA OBRADOIRO
9:45
DE EMPREGO
licenza Mª JESÚS ÁLVAREZ SUÁREZ, para
CUBERTA DE LOUSA REVESTIMENTO DE
FACHADAS CAMBIO DE VENTANAS E PORTA
18/03/2013 PRINCIPAL, Camiño de Alemparte – Vilamor, 12
9:09
- Cangas de Foz
17/03/2013 APROBACION PADRONS ESCOLAS
23:13
DEPORTIVAS XANEIRO-FEBREIRO
15/03/2013 APROBACION CARGO OCUPACION VIA
11:26
PUBLICA CON MESAS FEBREIRO
15/03/2013 PROPOSTA DE CONCESIÓN DA RISGA A Dna.
8:07
MARIA DE LA PAZ MATO PITA
2013/03/14. Decreto Concesión Exención IVTM
14/03/2013 minusvalía Juan C. Martínez Ramos, vehículo
19:33
matrícula 6075 HNN.
14/03/2013 APROBACION CARGO OCUPACION VIA
19:33
PUBLICA MESAS XANEIRO
14/03/2013 2013/03/14. Decreto concesión exención IVTM
19:32
minusvalía, vehículo matrícula 4577 BXK.
13/03/2013 APROBACION CARGO OCUPACION VIA
13:01
PUBLICA CON VALLAS FEBREIRO
RESOLUCIÓN DESESTIMENTO SOLICITUDE
13/03/2013 LICENZA E DEVOLUCIÓN INGRESOS CARMEN
11:47
E Mª LUISA FERREIRO
13/03/2013
11:46
BAIXA TAXA LIXO
13/03/2013 Proposta de Alcaldía de concesión da RISGA a
11:46
D. ABDELHADI MOUKI AFKARI
Devolución fianza Construcciones Os Molineros,
12/03/2013 S.L. licencia obras e 1ª ocupación canalización
14:05
saneamento rúa Trapero Pardo
Devolución de Fianza a Construcciones Os
12/03/2013 Molineros, S.L. rúa nova creación- Miguel de
14:05
Cervantes

637/2013
364/2013
680/2013
688/2013
692/2013
635/2013
636/2013
625/2013
624/2013

168/2013
399/2013
616/2013
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DECRETO
2013-0152
DECRETO
2013-0151
DECRETO
2013-0150

Sánchez
RESOLUCIÓN CORRECCIÓN ERROS
AXUSTES ORZAMENTO PRORROGADO PARA
2013
COMPENSACION DEBEDAS ANGEL LOPEZLEYTON TEIJEIRO
LICENCIA OBRA MENOR MARIA LUISA OROL
LESTEGAS
LICENCIA OBRA MENOR C.P. AVDA. DA
MARIÑA Nº 28

641/2013
526/2013
456/2013
527/2013
613/2013
417/2013
141/2013
614/2013
320/2013
317/2013
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DECRETO
2013-0157
DECRETO
2013-0156
DECRETO
2013-0155
DECRETO
2013-0154
DECRETO
2013-0153

23:51

ACTA DEL PLENO

2013-0158
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DECRETO
2013-0130

12/03/2013
8:41

DECRETO
2013-0129
DECRETO
2013-0128
DECRETO
2013-0127
DECRETO
2013-0126
DECRETO
2013-0125

12/03/2013
8:41
11/03/2013
13:18
11/03/2013
10:29
11/03/2013
10:28
11/03/2013
10:27
Recoñecemento de bienio a David Gómez Oroza
RESOLUCIÓN ALCALDÍA APROBA RELACIÓN
08/03/2013 Nº 10 LIQUIDACIÓNS IIVTNU REXISTRO
11:06
MONDOÑEDO
07/03/2013 Concesión Ximnasio Pavillón Torques de Marzán
11:35
- Juan Ismael Entrena Rubio
07/03/2013
11:34
fras. SOLRED febreiro 2013
07/03/2013 Mario Mosquera Novo, recoñecemento servizos
11:34
prestados e antigüidade bienios
07/03/2013 Raquel García Couso, recoñecemento
11:34
antigüidade
07/03/2013 D20130306 Concesión vado a Don Jesús
11:34
Palmeiro Carames
07/03/2013
11:34
Solicitude Salón de Actos CENIMA
07/03/2013
11:34
Olaya Rodríguez Giralt, cumprimento bienio
07/03/2013
11:33
baixa taxa lixo
07/03/2013
11:33
Alberto Leivas Rodríguez, cumprimento trienio
RESOLUCIÓN APROBA CONTA
06/03/2013 XUSTIFICATIVA ORDE PAGAMENTO XI
12:27
CERTAME POEMAS DE AMOR
06/03/2013
12:27
Pago facturas Antonio Orol Sánchez
06/03/2013 RECLAMACION BRIO ANTONIO ALONSO
12:26
MENDEZ SOBRE DESCUENTOS POR BAJA I.T.

DECRETO
2013-0124
DECRETO
2013-0123
DECRETO
2013-0122
DECRETO
2013-0121
DECRETO
2013-0120
DECRETO
2013-0119
DECRETO
2013-0118
DECRETO
2013-0117
DECRETO
2013-0116
DECRETO
2013-0115
DECRETO
2013-0114
DECRETO
2013-0113
DECRETO
2013-0112

Resolución autorización uso Pavillón Torques de
Marzán -Grupo Scout San Pablo MSC
APROBACION CARGO OCUPACION VIA
PUBLICA CON VALLAS XANEIRO
RESOLUCIÓN DESESTIMA DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS ICIO CCPP VEIGA DA CRUZ
Resolución Alcaldía de concesión de SAF libre
concorrencia a Dna. FUENSANTA RUBAL
FRAGA
Resolución de Alcaldía de Concesión de SAF
libre concorrencia a Dna. ESPERANZA
FERNANDEZ CASABELLA
APROBACION CONTA XUSTIFICATIVA RAMON
RODRIGUEZ PALEO
´RESOLUCIÓN APROBA PADRÓN AUGA, LIXO,
DEPURACIÓN 1º BIMESTRE 2013
ANTICIPO DIETAS ALCALDIA VIAXE MADRID
11 E 12 DE MARZO

454/2013
138/2013
609/2013
608/2013
167/2013
568/2013
595/2013
543/2013
72/2013
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12/03/2013
14:04
12/03/2013
10:30
12/03/2013
10:15

319/2013
Concesión
Pavillón Torques
de Marzán Leyre Yáñez

Concesión
570/2013
nov-13
422/2013
515/2013
565/2013
559/2013
284/2013
557/2013
549/2013
558/2013
560/2013
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DECRETO
2013-0133
DECRETO
2013-0132
DECRETO
2013-0131

318/2013

ACTA DEL PLENO

DECRETO
2013-0134

Devolución fianza Construcciones Os Molineros,
12/03/2013 S.L. licenza 1ª ocupación obras Pintor Laxeiro
14:05
-Corporacións Municipais
Devolución fianza Construcciones Os Molineros,
12/03/2013 S.L. licenza 1ª ocupación obra Trapero Pardo
14:04
Edificio Acuario

DECRETO
2013-0135

6

04/03/2013
11:53
04/03/2013
8:25

DECRETO
2013-0101
DECRETO
2013-0100
DECRETO
2013-0099
DECRETO
2013-0098

04/03/2013
8:25
04/03/2013
8:25
04/03/2013
8:25
04/03/2013
8:24
designación de tenentes de alcalde
Resolución de Alcaldía favorable sobre solicitude
04/03/2013 de SAF libre concorrencia de D. FELIPE VALLE
8:24
CASAS
04/03/2013 Resolución de concesión do SAF libre
8:24
concorrencia a AMELIA RODRIGUEZ GOMEZ
01/03/2013 Resolución autorización Campo Municipal e
14:46
Pavillón Torques de Marzán - TorneoCosta Nova
Resolución de alcaldía aprobando as bases e a
convocatoria da praza de oficial 2º servizo
01/03/2013 limpeza viaria. Contrato de relevo. Jose Luís
10:38
López Lorenzo
28/02/2013 RESOLUCIÓN APROBA MODIFICACIÓN
14:29
CRÉDITO 05/2013
28/02/2013 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBA
14:29
RELACIÓN Nº 9/2013 LIQUIDACIÓNS IIVTNU
28/02/2013 RESOLUCION CAMBIO TAXA LIXO POR BAIXA
11:51
ALUGUER
28/02/2013 RECLAMACION OCUPACION VIA PUBLICA
11:50
CON MESAS CARLOS DEVESA LOPEZ
28/02/2013
11:50
BAIXA TAXA REDE SUMIDOIROS
27/02/2013 Reclamación gastos traslado vehículo a Polígono
14:56
Industrial de José Manuel Cela Cao
27/02/2013 RECLAMACION GASTOS TRASLADO
10:53
VEHICULO A FERNANDO ALVES BITENCOURT
27/02/2013 RESOLUCIÓN APROBA NÓMINAS FEBREIRO

DECRETO
2013-0097
DECRETO
2013-0096
DECRETO
2013-0095
DECRETO
2013-0094
DECRETO
2013-0093
DECRETO
2013-0092
DECRETO
2013-0091
DECRETO
2013-0090
DECRETO
2013-0089
DECRETO
2013-0088
DECRETO
2013-0087
DECRETO

523/2013

baixa taxa depuración

507/2013

cambio titular taxa lixo
BASES SELECCIÓN OFICIAL 1ª OPERARIO DE
OBRAS
Resolución de MODIFICACION do horario de
prestación do SAF inicialmente concedido a D.
FELIPE VALLE CASAS.
delegación de áreas de servizos e adscrición a
tenentes de alcalde
Resolución Alcaldía favorable sobre solicitude de
SAF libre concorrencia de CARMEN VEIGA
MOREDA
Resolución alcaldía sobre SAF libre concorrencia
de D. REMEDIOS YAÑEZ CASERIO
Resolución Alcaldía sobre solicitude de SAF libra
concorrencia de D. CARMEN RIO DEAN

529/2013

495/2013
502/2013
506/2013
236/2013

236/2013
520/2013
mar-13
519/2013
521/2013
518/2013
mar-13

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

DECRETO
2013-0103
DECRETO
2013-0102

Pago facturas Seofi e Megabyte Foz, S.L.
Compensación débedas Servicios Sociais San
Roque, S.L.
RESOLUCIÓN APROBA MODIFICACIÓN
CRÉDITO 06/2013
RESOLUCIÓN APROBA RELACIÓN FACTURAS
05/2013
RESOLUCIÓN APROBACIÓN BASES OFICIAL
1ª SERVIZO OBRAS

520/2013
517/2013
Concesión

154/2013
468/2013
72/2013
469/2013
444/2013
492/2013
470/2013
460/2013
442/2013
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05/03/2013
10:12
04/03/2013
19:47
04/03/2013
13:39
04/03/2013
12:57
04/03/2013
12:56
04/03/2013
12:55
04/03/2013
12:53
04/03/2013
12:53

ACTA DEL PLENO

DECRETO
2013-0111
DECRETO
2013-0110
DECRETO
2013-0109
DECRETO
2013-0108
DECRETO
2013-0107
DECRETO
2013-0106
DECRETO
2013-0105
DECRETO
2013-0104
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2013-0086
DECRETO
2013-0085
DECRETO
2013-0084
DECRETO
2013-0083
DECRETO
2013-0082
DECRETO
2013-0081
DECRETO
2013-0080

10:33

2013
convocatoria sesión extraordinaria Xunta
27/02/2013 Goberno Local para 28/02/2013 supletoria da
10:20
ordinaria do 21/02/2013
26/02/2013
12:52
VEHICULO ABANDONADO VIA PUBLICA
26/02/2013 RECLAMACION OCUPACION VIA PUBLICA
12:45
CON MESAS VICTOR AGUIAR ALONSO
26/02/2013 RECLAMACION OCUPACION VIA PUBLICA
12:45
CON MESAS CARMEN HERMIDA GOMEZ
26/02/2013 APROBACION CANON BAR CENTRO SOCIAL
12:44
MONTSERRAT FERNANDEZ PEREZ
26/02/2013 RECLAMACION OCUPACION VIA PUBLICA
12:44
CON MESAS CARLOS DEVESA

352/2013
285/2013
446/2013
445/2013
424/2013
444/2013

En cumprimento das disposicións legais en materia de facendas locais, faise fincapé no
Decreto número 2013-0174 asinado electronicamente en data 26/03/2013, polo que se
presta aprobación á LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2012, quedando informados do
seu contido os trece señores/as concelleiros/as asistentes, e cuxo texto se transcribe a
continuación:
“Resolución de Alcaldía de Aprobación da Liquidación
N. º Resolución:
Expediente nº: 690/2013
Procedemento: Aprobación da Liquidación do Orzamento Xeral do exercicio 2012

ACTA DEL PLENO

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2012

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

ESPECIAL REFERENCIA AO DECRETO DE APROBACIÓN DA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN

Visto que con data 18/03/2013, unha vez recibidos os datos revisados para o peche
contable, tras a comprobación realizada pola empresa subministradora do programa de
contabilidade, incoouse procedemento para aprobar a liquidación do Orzamento Xeral
do exercicio 2012.
Visto que con data 26/03/2013 emitiuse Informe de Avaliación do Cumprimento do
Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria, do que resulta o cumprimento do mesmo.
Visto que con data 26/03/2013 foi emitido informe de Intervención, de conformidade co
artigo 191.3 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais.
De conformidade co artigo 191.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e co artigo 90.1 do
Real Decreto 500/1990, sobre materia orzamentaria.
RESOLVO
PRIMEIRO.

Aprobar a liquidación do Orzamento Xeral de 2012, de acordo coa
documentación que figura no expediente e cos datos que se extraen da contabilidade
municipal, que presenta as seguintes magnitudes fundamentais:
RESULTADO ORZAMENTARIO

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________
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Data de Iniciación: 18 de marzo de 2013
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1. Dereitos recoñecidos netos:

6.408.410,41

2. Obrigas recoñecidas netas:

5.879.499,10

3. Resultado Orzamentario [1-2]:

528.911,31

4. Desviacións positivas de financiamento (-):

-267.047,14

5. Desviacións negativas de financiamento (+):

150.439,01

6. O.R. financiadas con remanente líquido de Tesourería (+):

35.688,89

7. Resultado Orzamentario axustado:

447.992,07

REMANENTE DE TESOURERÍA

1.062.728,32

2. Dereitos liquidados correspondentes aos exercicios pechados

2.631.122,39

3.Saldo conta de debedores non orzamentarios

971,05

4.Saldo contas 554 e 558, pendentes de aplicación

812,85

5.Total [1 + 2 +3-4]

3.694.008,91

II. Obrigas recoñecidas pendentes de pagamento a 31-12-2012:
1.Obrigas recoñecidas no 2011 pendentes de pagamento

1.547.587,32

2. Obrigas liquidadas correspondentes aos exercicios pechados

701.025,20

3.Saldo de contas de acredores non orzamentarios

323.089,78

4.Saldo contas 555 e 559 pendente de aplicación

1.057,66

5.Total [1 + 2 +3-4]

2.570.644,64

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

1.Dereitos liquidados no 2012 pendentes de cobramento

ACTA DEL PLENO

I. Dereitos pendentes de cobramento a 31-12-2012:

1.Fondos líquidos

1.486.255,62

IV. Remanente de Tesourería:
1. Dereitos pendentes de cobramento a 31-12-2012

3.694.008,91

2. Obrigas pendentes de pagamento á mesma data

2.570.644,64

3.Fondos líquidos na Tesourería en fin de Exercicio

1.486.255,62

4. Remanente de Tesourería Total [1-2 +3]

2.609.619,89

5. Saldos pendentes de cobramento de difícil ou imposible recadación

2.461.662,53

6. Exceso de financiamento afectado

15.781,77

7. Remanente de Tesourería para gastos xerais [4-5-6]

132.175,59

SEGUNDO.

Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que este celebre, de
acordo con canto establecen os artigos 193.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 90.2
do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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III. Fondos líquidos da Tesourería a 31-12-2012:
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TERCEIRO.

Na medida en que do Informe de Intervención de Avaliación do Cumprimento
do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria se deduce o cumprimento do principio de
estabilidade orzamentaria, non será preciso elaborar o Plan Económico-Financeiro, ao
que se refire o artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
CUARTO.

Unha copia desta Liquidación unirase á Conta Xeral do Orzamento tal e como
establece o artigo 209 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e tamén remitirase
unha copia da mesma á Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e outra
ao órgano competente da Delegación de Facenda estatal tal e como prescribe o artigo
193 da Lei de Facendas Locais e o artigo 91 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
antes de concluír o mes de marzo do exercicio seguinte ao que corresponda.

ALCALDE,

VICENTE PASTOR MARTINEZ.

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE”

Dáse conta do ditame
emitido pola comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado
na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal indica:
3.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 01/2013.-

“Atendida a proposta de aprobación seguida no expediente reflectido no epígrafe,
defendida polo alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, co tenor seguinte:

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

SECRETARIO,

ACTA DEL PLENO

O manda e asina o ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, en Foz, a 26 de marzo de 2013;
do que, como SECRETARIO, dou fe.

__________________________________________________________________________________________________________
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“PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ALCALDE do Concello de Foz, no exercicio das facultades que
me atribúe a lexislación vixente, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo.
Ante a existencia dunha FACTURA PRESENTADA NO REXISTRO DE FACTURAS CON DATA
31/12/2012 CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012 QUE NON PUIDO SER TRAMITADA
EN PRAZO, vinculada cun proxecto de investimentos culturais cofinanciado pola Deputación
provincial de Lugo, que cómpre recoñecer para proceder á xustificación da axuda.
En aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se aproba o
Regulamento Orzamentario, que sinala que o recoñecemento de obrigas correspondentes a
exercicios anteriores que, por calquera causa, non fosen liquidadas naqueles aos que
correspondían, é competencia do Pleno da Corporación no caso de que non exista consignación
Orzamentaria específica.
Tendo en conta ademais que, neste caso concreto, é posible a súa realización con cargo ás
Bolsas de Vinculación xurídica que se sinalan a continuación, do vixente Orzamento Xeral da
Corporación prorrogado para o exercicio 2013.
Bolsa
C.
Importe
Vinculación
Denominación
Dispoñible
REC
2013
01/2013
3.6
Produción de bens públicos de carácter
3.038,31 €
3.038,31 €
preferente. Inversións reais
TOTAL REC 01/2013
3.038,31 €
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Coa venia da presidencia o interventor municipal, LUIS RAMÓN VÁZQUEZ PARGA,
manifesta dicindo que debe estar aprobada para a xustificación da subvención. Ademais, o
interventor, explicou polo miúdo detalles que lle foron requiridos sobre facturas que se elevaran
para aprobación co mesmo trámite de recoñecemento extraxudicial.A continuación intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,
manifestando que para o seguinte pleno o señor Cancio espero aprobe as facturas que sexan
tramitadas para os efectos de recoñecemento, xa que o procedemento foi absolutamente legal.Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo que
este resultado é pola súa mala forma de gobernar.
Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que o
procedemento foi absolutamente legal.Pola súa banda o Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA cuestiona se se pediron a mais provedores presupostos cos que obter unha baixa na
contratación.Tralo debate sométese a proposta contida no expediente de recoñecemento extraxudicial de
créditos Nº 01/2013 a votación ordinaria co resultado seguinte:
 votos favorables tres, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.. votos en contra, ningún. abstencións cinco, dúas dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dúas dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e unha do concelleiro do grupo
municipal MIXTO-BNG.Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 01/2013 NOS
PROPIOS TERMOS REDATADOS NA PROPOSTA”.-
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Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, preguntando
se é vinculante que estea pagada para xustificar a subvención. Temos problema co proceder do
alcalde por contratar sen partida.-

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no
debate do asunto producíndose as seguintes intervencións:

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Visto e considerando o informe con reparos emitido polo Interventor Municipal de data 17 de
marzo de 2013.
Considerando que os gastos recollidos nas facturas e demais documentos acreditativos do gasto
realizado que se conteñen no expediente corresponden a prestacións que foron efectivamente
ordenadas pola Administración, foron executadas a satisfacción desta e os seus prezos se axustan
ao pactado e ao mercado.
Atendendo ao exposto, propoño ao Pleno da corporación a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO. Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 01/2013 por importe de
3.038,31 euros, correspondentes a gastos de exercicios anteriores que se indican a continuación
e figuran os seus respectivos soportes materiais no presente expediente:
1. Factura con rexistro 3464 e nº F0072012 de data 28/12/2012, emitida por FERNANDO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (FM SONIDO PROFESIONAL), por importe de 3.038,31 €, en
concepto de "EQUIPAMENTO DE SON CONCELLO DE FOZ"
SEGUNDO. Aplicar, con cargo ao orzamento prorrogado do exercicio 2013, os correspondentes
créditos, con cargo á partida 335.63208, na que se realizará a correspondente retención”.
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Seguidamente, o señor alcalde-presidente informa polo miúdo a proposta asinada, xa que
logo, trátase dunha factura que se atopa fora contabilidade e con cargo á subvención
concedida, e ordena entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións:

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

Votos a favor cinco dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

-

Votos en contra tres, tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.

-

Abstencións cinco, catro dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE
e un do grupo municipal MIXTO-BNG.

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO ANTERIORMENTE,
EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

Dáse conta do ditame
emitido pola comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado
na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal indica:
4.- PROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS EXERCICIO 2013.-

“Polo señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, explícase aos señores/as asistentes á
comisión o contido do anteproxecto de orzamentos municipais do exercicio 2013.Para os efectos e do seu estudo faise constar que se entregou copia dos documentos que integran o
expediente a cada un dos distintos grupos políticos con representación no concello.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS
GONZÁLEZ BASANTA, dicindo que había subvención concedida en data 11 de xullo de
2012, houbo certa falta de dilixencia para poder pagar e afrontar esta factura. Ademais, se
queremos xestionar ben o de todos, debera existir informe dos técnicos responsables da
radio para saber se o investimento é axeitado ao gasto. Critícamos a forma de contratar e
de xestionar súa. Ímonos abster pero coiden e sexan máis escrupulosos.-
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Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo
que van coincidir en parte coa exposición do grupo municipal PSdeG-PSOE. Dicir que
estamos tratando este tema por incompetencia do equipo de goberno. É necesario, pero si
se fixera en tempo e forma, xa non faría falta sometelo agora. Modificaron os presupostos
en varios puntos para asentar esa factura no mes de marzo, sen ter partida no ano 2012:
Parece que non saben gobernar. Se aprobaramos esta factura agora, estariamos facendo un
trato discriminatorio respecto doutros provedores, pero claro preséntase porque é para
xustificar unha subvención, segunda irregularidade.-

ACTA DEL PLENO

Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE,
dicindo que facer este recoñecemento coa escusa de que chegou tarde xustifica
subvención e o certo é que é unha deixación das súas funcións e así se relata no informe
técnico que obra no expediente. Relata os vicios que se recollen segundo o establecido na
lei de facendas locais, incumpríndose as leis de contratos e as bases de execución do
orzamento. Fan cousas que non deberan facer e gastan sen control e despois lle votan as
culpas á oposición.-
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Consta o expediente de informe de intervención sobre estabilidade orzamentaria asinado en data
02/04/2013, informe de intervención dos orzamentos asinado en data 04/04/2013, informe de secretaría
asinado en data 04/03/2013 en relación ao que atinxe a incrementos por aplicación da demora na
aplicación da RPT aprobada en marzo de 2010, acta da reunión da alcaldía coa representación sindical
de data 04/04/2013 que estudou o Capitulo I dos orzamentos municipais 2013 facilitándoselles os
documentos relativos a cadro de persoal, relación de postos de traballo, anexo de persoal laboral e
anexo de persoal funcionario.A proposta de alcaldía é do tenor literal seguinte:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Informado o devandito proxecto de orzamentos polo Interventor do Concello con data 04/04/2013 como esixe o
artigo 168.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, e emitido o informe de avaliación do cumprimento do obxectivo de
estabilidade orzamentaria con data 04/04/2013, como esixe co artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de
2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de
decembro, de Estabilidade Orzamentaria.
En virtude do exposto, veño a propoñer ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro. – Aprobar o límite máximo de gasto non financeiro para o exercicio 2013, coherente co
obxectivo de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, de acordo co artigo 30.1 da Lei Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que se fixa en
5.332.705,85 euros.
Segundo. - Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Foz para o 2013, o detalle do cal a
nivel de capitulo é o seguinte:
ESTADO DE INGRESOS
Cap.

Denominación

1

Impostos directos

2

Impostos indirectos

3
4

ESTADO DE GASTOS
Euros

Cap.

Denominación

Euros

2.153.000,00

1

Gastos de persoal

2.546.350,00

70.000,00

2

Gastos en bens correntes e servizos

2.637.100,00

Taxas e outros ingresos

1.276.705,85

3

Gastos financeiros

Transferencias correntes

2.273.000,00

4

Transferencias correntes

174.950,00
139.305,85

80.000,00

5

Ingresos patrimoniais

6

Alleamento de investimentos reais

55.000,00
0,00

6

Investimentos reais

7

Transferencias de capital

0,00

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

3.000,00

8

Activos financeiros

3.000,00

9

Pasivos Financeiros

0,00

9

Pasivos financeiros

250.000,00

0,00

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Correspondendo á súa vez ao Pleno da Corporación Local aprobar anualmente, a través do Orzamento, o
Cadro de Persoal que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal
laboral e eventual, conforme establecen os artigos 126 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril,
polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local, 22 e 90
da Lei 7/1985, do 7 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
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Considerando que o artigo 30.1 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira, dispón que o Estado, as Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais
aprobarán, nos seus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto non financeiro, coherente co obxectivo de
estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, que marcará o teito de asignación de recursos dos seus
Orzamentos, e que este foi determinado en 5.332.705,85 euros, segundo se desprende do informe de avaliación
do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria que forma parte do expediente.

ACTA DEL PLENO

Formado o proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio económico de 2013 pola Alcaldía, conforme
requiren os artigos 168.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 18.4 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril,
recolléndose neste os investimentos a realizar, así como os gastos e ingresos que se prevén gastar e liquidar
durante o devandito exercicio polos diversos servizos municipais.
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Total Estado de Ingresos

5.830.705,85

Total Estado de Gastos

5.830.705,85

Segundo. - Aprobar as Bases de Execución do devandito Orzamento, constando as mesmas de cincuenta e
cinco artigos, e unha disposición final.
Terceiro. - Aprobar o Cadro de Persoal deste Concello de Foz para 2013 que figura como Anexo no
expediente do Orzamento, conforme ao seguinte:
CADRO DE PERSOAL CONCELLO DE FOZ

B)

NUMERO

VACANTES

GRUPO

1
1

1
---

A1
A1

1

---

C1

4

---

C2

1
1

-----

E (AA.PP)
E (AA.PP)

1
1

-----

A1
A2

1
8

-----

C1
C1

1
1
23

--1
2

C1
E (AA.PP)
---

PRAZAS SUXEITAS Á LEXISLACIÓN LABORAL

DENOMINACIÓN
NUMERO
VACANTES
1.DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA
UNIDADE DE REXISTRO, PADRÓN, ARQUIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1
--AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES
1
--ARQUIVEIRO/A
1
1
2.DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN E TESOURERÍA
UNIDADE RECADACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1
1
3.DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIZOS MÚLTIPLES
UNIDADE DE OBRAS
ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA
1
1
CONDUTOR- OFICIAL 1ª
1
-OPERARIO OBRAS- OFICIAL 1ª
9
1
OPERARIO OBRAS- XEFE XARDINERÍA OFICIAL
1
--1ª
OPERARIO OBRAS- OFICIAL 2ª
1
--PEÓN XARDINERÍA
2
--UNIDADE DE LIMPEZA
OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 1ª
2
1
OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 2ª
5
1

OBSERVACIÓNS

LABORAL INDEFINIDO

LABORAL INDEFINIDO

LABORAL INDEFINIDO

__________________________________________________________________________________________________________
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DENOMINACIÓN
1.- HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL
1.1.- SECRETARIO
1.2.- INTERVENTOR
2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL
2.2.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA
2.2.1.- ADMINISTRATIVO (RECADADOR)
2.3.- SUBESCALA AUXILIARES
2.3.1.- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
2.4.- SUBESCALA SUBALTERNOS
2.4.1.- AXENTE NOTIFICADOR
2.4.2.- AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES
3.- ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
3.1.- SUBESCALA TÉCNICA
3.1.1.- ARQUITECTO
3.1.2.- APARELLADOR
3.2.- SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS
3.2.1.- POLICÍA LOCAL
3.2.1.1.- OFICIAL
3.2.1.2.- POLICÍAS
3.2.2.- PERSOAL DE OFICIOS
3.2.2.1.- COORDINADOR (CAPATAZ)
3.2.2.2.- OPERARIO LIMPEZA
TOTAL

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

PRAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS DE CARREIRA

ACTA DEL PLENO

A)

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do
asunto producíndose as seguintes intervencións:
A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifestando non
estar de acordo na tramitación xa que hoxe poderían os traballadores estar cobrando a RPT, cunha simple
modificación de créditos, nós queriamos que se fixera unha modificación orzamentaria, sen necesidade de
esperar á tramitación dos orzamentos. Ademais, ¿O Plan de Emprego podíase prorrogar?Informa o interventor municipal que non.Continúa a Voceira do grupo socialista na súa exposición dicindo que: vemos que tampouco se está
cumprindo o que nós propuxemos. Nos se está a cumprir o que pediamos como o de xardinería.
Tampouco vemos que se reducira a partida de dotación para celebración de festas. Cremos que se está
enganando aos traballadores.Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
preguntando ¿Por qué se modifica o IBI?.
Contesta o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, o que se pretende é equilibrar un
tope de ingresos, motivado polo límite de gasto, e só se presuposta o importe referido ao realmente
recadado non ao liquidado para axustar á realidade e deste xeito non gastar mais do que se recada.Intervén de novo o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
manifestando que o van estudar xa que vemos unha rectificación positiva por parte do goberno
municipal, pero tamén pretendemos facer un Plan de Emprego pactado, non como o que se fixo no ano
anterior.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Cuarto. - Expoñer ao público o Orzamento Xeral aprobado e o Cadro de Persoal do Concello, por termo de
quince días, aos efectos do sinalado no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, considerándose definitivamente
aprobado se no devandito termo non se presentan reclamacións”.
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OPERARIO DE LIMPEZA PEÓN
5
2
PEÓN VARREDOR
2
--PEÓN SERVIZO DE LIXO
2
--LIMPADOR
5
2
UNIDADE SERVIZOS MÚLTIPLES
AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES
3
1
4.DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS
TRABALLADOR SOCIAL
1
--EDUCADOR FAMILIAR
1
--AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES
1
--AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO
2
1
5.DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
UNIDADE DE CULTURA
TÉCNICO DE CULTURA
1
--DIPLOMADO EN TURISMO
1
--BIBLIOTECARIO MUNICIPAL
1
--UNIDADE DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL
EDUCADOR SOCIAL
1
--UNIDADE DE COMUNICACIÓN
ENCARGADO DE RADIO FOZ
1
--LOCUTOR DE RADIO FOZ
2
--UNIDADE DE MÚSICA
DIRECTOR ESCOLA DE MUSICA
1
--UNIDADE DE UNED
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1
1
LABORAL INDEFINIDO
UNIDADE DE DESENVOLVEMENTO LOCAL
AXENTE DESENVOLVEMENTO LOCAL
1
1
LABORAL INDEFINIDO
TOTAL
58
14

ACTA DEL PLENO

14

15

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, manifestando que están a estudar a documentación que se lles facilitou, criticando que non
recolleron nada do que nós falamos aquí.
Tralo debate sométese a proposta contida no anteproxecto de orzamentos municipais do exercicio 2013 a
votación ordinaria co resultado seguinte:
 votos favorables tres, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.. votos en contra, ningún. abstencións cinco, dúas dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dúas dos concelleiros/as do
grupo municipal UNIFOZ e unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte:

A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA
PÉREZ GRADAILLE, manifestando que están molestos porque se emprega
demagoxicamente o tema dos traballadores, xa que non se trata dunha suba, senón dunha
débeda da aplicación do acordo de 2010, e xa podía facer unha modificación
orzamentaria, nos estamos dispostos a que convoque xa mañá mesmo un pleno
extraordinario para acordar esa modificación e que o persoal cobre desde ese mesmo
momento. Hai multitude de incoherencias. Crítica o custo presupostado de xardíns
municipais. Mantén a partida de gastos para festas e reduce a partida de emerxencia
social. Notamos en falta o rexistro de familias con dificultades económicas aprobado polo
concello Votamos en falta partidas de colaboración de inversións con outras
Administracións Públicas. É inútil aprobar este orzamento. O ano pasado obtivo o apoio
do grupo socialista pero vostede non se apoiou no seu desenvolvemento con este grupo,
temos motivos mais que suficientes para non aprobar estes presupostos. A concelleira fixo
referencia ao pago de Plan a provedores en que non saíu adiante estando moi satisfeitos
desta decisión, para que non se lles subira os impostos aos veciños de Foz, porque os
provedores cobraron e porque non hipotecamos ao concello durante moitos anos.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Cód. Validación: Z32S3SCKALCXL7HMWJRKFWED4 | Verificación: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 44

Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, defende a proposta
antes reflectida e destaca polo miúdo os datos económicos, negociacións cos traballadores
e roldas de negociación cos grupos da oposición en Xunta de Voceiros. Da unha sinopse
da tramitación previa e di que é un momento económico delicado e difícil para o concello.
É un ano complexo, así mesmo, para poder aplicar a RPT, porque eleva o custo sobre
100.000,00 euros. A pesares da baixa eficacia do desenvolvemento dun Plan de Emprego,
incorpórase por petición da oposición. Atendemos os máximos compromisos que nos
solicitaron os grupos da oposición, porque entendemos que é moito mellor aprobar uns
presupostos novos actualizados que non asumir uns prorrogados, intentamos
consensualos, é dicir, que ceder é por parte de todos e, é por iso que lles pido a súa
aprobación. O presidente deu detalle das cantidades reflectidas no proxecto de
presupostos, manifesta que mantéñense as subvencións, partidas para compra de terreo,
que pode ser para o Castro de Velle por exemplo, mantéñense os servizos de radio, etc.
Son uns orzamentos comprometidos co aforro no gasto, austeros e por iso lles pido o
apoio.-

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2013 NOS PROPIOS TERMOS DA PROPOSTA
DA ALCALDÍA ANTES REFLECTIDA”.

Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que cómo
cambian as cousas, parécelles mal que nosoutros nos acercaramos, esa é a sensación. Para
chegar a acordos alguén ten que ceder, pero vostedes non ceden en nada, porque as partes
mais importantes das súas pretensións recóllense. Dirixíndose ao PSOE vostede ten que
ler os orzamentos en investimentos, hai seis mil euros, pero en mantemento hai setenta
mil euros, son investimentos específicos. Falan tamén da RPT, falei cos representantes
dos traballadores, nós non estamos de acordo coa suba da RPT, esto se fai para tratar de
chegar a un acordo con vostedes e son vostedes quen deberán explicalo. Falan da
xardinería, non sei se saben que hai un decreto lei que impide a contratación de calquera
empregado público, limitar a contratación cando vostedes fixeron contratos de xestión de
multas e outros, a única forma é mediante contratación externa. O plan de emprego ten as
súa limitacións tamén e da só para contratar a dúas persoas un ano. Están vostedes
centrados en que vaia mal, critican as Festas cando PSOE no ano 2010 gastou 197.000,00

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS
GONZÁLEZ BASANTA, manifestando que xa anunciou cal ía ser o seu voto, que vai ser en
contra porque non vemos nos orzamentos ningún cambio, nin en políticas de gasto nin en
políticas de contratación. Non é certo que se atendera aos requirimentos da oposición, xa
que de vinte solicitudes que fixo o BNG só se atenderon dúas. Conseguiu adiantar o cobro
de impostos que é o que lle requiriamos. Non fixo caso en reducir a vinculación xurídica
das partidas. Fan o gasto sen saber se hai posibilidade de gastar. Garantías de publicidade
para contratos menores, dándose contratos ese tipo de contratos sen garantías previas Non
hai municipalización dos servizos públicos e externalizan estes, esa é a súa política. En
ingresos fixeron o de presupostar en base ao recadado, pero hai unha moción de que lle
cobre á Igrexa que non se cumpre. En política social falta na súa proposta exencións a
persoas con dificultades. Fora de contabilidade hai cento sesenta mil euros. Coa supresión
da paga extra aos funcionarios tampouco souberon xestionar. Plan de axuste económico,
resulta que o concello ten ese tipo de plan de axuste desde o ano 2009 e non o cumpre.-
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Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo
que creen que faltou unha reunión de Comisión de Portavoces, se é que había interese en
aprobar os orzamentos. Relato de gastos que nos fixo de protocolo e desprazamentos en
comparación con outro goberno anterior, pero ao mellor debería de gastar máis, é porque
fan poucas xestións. Fala tamén da RPT e a súa aplicación inmediata cunha simple
modificación orzamentaria, pero o que pasa é que nunca pensou en pagar aos
traballadores. Nós presentamos por escrito as solicitudes para este orzamento no mes de
marzo. Quixeramos saber si se consignaron esas propostas. O concelleiro criticou a falta
de desenvolvemento de orzamentos e compromisos acadados o ano anterior. Nós
propoñiamos un aforro en Sogama (por exemplo na Mancomunidade algúns concellos
fan compostaxe), campaña de sensibilización ambiental, etc. Pero non lles preocupa iso.
Aforro no mantemento de alumbrado público, primeiro está ilegal, por auditoría que a
Deputación lle facía gratis. ¿Dotación Plan Emprego?, se temos ese instrumento que nos
permite contratar persoal. ¿por qué contratar empresas externas para xardíns?.
Investimentos estamos de acordo en comprar os terreos do Castro de San Martiño, ¿Hai
garantía de gastar 60.000,00 euros só en festas? Xa que o concelleiro criticou que no ano
anterior se gastaran noventa mil euros, sendo replicado polo señor alcalde manifestando
este que deses gastos trinta mil eran do ano 2011, é dicir, cando houbo renovación de
Corporación e cambio de grupo de Goberno.Continúa o concelleiro que se é un ano
difícil, non entende como se orzamentan sesenta mil euros para festas, e pregúntase se
hai garantía de que sexan só sesenta mil euros.-

ACTA DEL PLENO

16

17

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
manifestando que se quere ten dúas fórmulas para aprobar os orzamentos, retiralos e
consensualos ou sometelos a unha cuestión de confianza. É necesario a confianza e que
ninguén se sinta enganado para poder negociar e que todas as partes cedan algo. As festas
organiceinas 10 ou 12 anos, facíase unha revista e cobrábanse os anuncios, pero se
vostedes privatizan ata os carnavais, todo por falta de capacidade de traballo. Falan de
hipoteca cando se trata dun préstamo con pago de xuros e vostedes incumpren a orde de
prelación de pagamentos, propoñemos deixar o proxecto de orzamentos sobre a mesa
pendente de estudo.Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, manifestando que non recollen ningunha proposta das vinte que lle
achegamos. Unha proposta que lle faciamos era que baixase o seu soldo conforme ao dito
por Rajoy segundo po proxecto de lei da reforma das bases de réxime local, baixese o seu
soldo a corenta mil euros (prodúcense interrupcións polo presidente manifestando o soldo
líquido que cobra polo importe de dous mil cen euros). Son vostedes especialistas en
votar as culpas aos anteriores, vostede a débeda do 2011 non viña do ano anterior, a
metade do ano foi súa. A política de recortes é de Madrid e a débeda foi medrando, a
débeda aos bancos.O concelleiro critica a proposta de orzamentos no senso de non querer
privatizar os servizos. Imos manter o noso voto xa que estes orzamentos non foron
consensuados e o Plan de Emprego xa llo falamos.
__________________________________________________________________________________________________________
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Intervén a continuación a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ
GRADAILLE,
e manifesta que están a traballar polo interese dos veciños, nos
antepoñemos os intereses dos veciños a calquera outro tipo de interese, ao contrario do
que están a facer vostedes no sentido de estar ao servizo do partido, pro exemplo o
comportamento que están a ter sobre o das áreas sanitarias sen acudir ás reunións dos
colectivos, me parece mais que lamentable. Non nos parece que non sexan uns
orzamentos políticos co que gastaron. Quen ten que dicir a verdade aos traballadores é
vostede porque o que está a provocar é que vaian aos tribunais. O de acercarse a nos e á
nosa postura cando é o camiño contrario. Sabemos que hai excepcións para contratatr
persoal, aplíqueo e non diga que non se pode. O alumbrado público é lamentable, o medio
rural abandonado e as rotondas moi bonitas. Hai queixas dos libros feitos nas festas. Eu
era consciente do que facía o meu grupo e estou informada de todo o que se facía porque
é un partido democrático e participativo. Fala de apoio, cando vostedes durante moitos
anos non apoiaron ningún dos orzamentos se se levaban ao pleno. Doutra banda ¿Onde
fixen eu a declaración de darlle gusto ao partido popular, dígame onde viu esa
declaración? Porque, quede claro que o único interese que defendemos é o dos veciños.-

ACTA DEL PLENO

euros e ten débedas pendentes coa SGAE.. Explica o pasado respecto de remanentes
deixados trala execución de orzamentos do ano 2010 e 2011, non poden falar de contas
cando no ano 2010 gastáronse douscentos mil euros, deixaron en precario as instalacións
de alumbrado público e de falta de seguridade. Este grupo de goberno fai o posible para
atender o pago a provedores. Cando o PSOE abstívose para aprobar os presupostos de
2012, o señor Val pareceulle que íamos facer ben e deu o seu asentimento. Sorpréndeme
que estiveran os meses anteriores falando do plan de emprego, da EDAR, sen embargo
non vexo o resultado e espero que se aproben os orzamentos: Recórdolles a redución do
remanente de cincocentos mil a catrocentos mil. Non vou modificar os créditos para o
tema da RPT porque o que hai que facer é uns presupostos novos de aplicación
actualizada para este ano.-

18

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

Votos a favor cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

-

Votos en contra oito, catro dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeGPSOE, tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do
concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.

-

Abstencións, ningunha.

CONSECUENTEMENTE, POLO SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE, PROCLÁMASE O
ACORDO ACADADO NO SENSO DE REXEITAR O DITAME PROPOSTA DE APROBACIÓN
DOS ORZAMENTOS 2013 ANTES REFLECTIDO.-

COMISIÓN PREPARATORIA DE ASUNTOS PLENO

Javier JORGE CASTIÑEIRA
Pedro J. FERNÁNDEZ MANIN
Mercedes Josefina GONZÁLEZ ALONSO
COMISIÓN CONTAS E FACENDA

Javier JORGE CASTIÑEIRA
Pedro J. FERNÁNDEZ MANIN
María Teresa LÓPEZ REGO
CONSELLO ESCOLAR I.E.S. DE FOZ E GARDERÍA GALIÑA AZUL

Mercedes Josefina GONZÁLEZ ALONSO”
Os oito señores/as concelleiros/as asistentes quedan informados”.

Os trece señores/as concelleiros/as asistentes quedan informados do seu contido.6.- MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA
MARIÑA LUGUESA A PEDIMENTO DOS CONCELLOS DE ABADÍN E VIVEIRO.- Dáse conta

polo secretario do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos
Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de
2013, que no seu literal indica:

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

“O Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Foz, en reunión celebrada o día 4 do
presente mes de marzo, toma o acordo de nomear Voceiro do Grupo Municipal ao concelleiro do
mesmo,
Pedro José FERNÁNDEZ MANIN
Igualmente e tras a dimisión do concelleiro D. Manuel Pavón López, designamos os nomes que
compoñerán as novas comisións e consello escolar correspondentes aos concelleiros do Partido
Popular.-
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ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno,
acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal
indica:

ACTA DEL PLENO

5.- ESCRITO DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO GRUPO MUNICIPAL PP QUE SE
INTEGRAN NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS E CONSELLO ESCOLAR.- Dáse conta do

19

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

“O señor presidente expón aos asistentes a comunicación recibida da Mancomunidade de
Concellos d Mariña Luguesa sobre o expediente tramitado de oficio para a modificación dos seus
estatutos, xa que logo, estes deben adaptarse trala renuncia á pertenza a esta mancomunidade
comunicada polos concellos de Abadín e Viveiro, segundo escrito rexistrado de entrada nº 1322
do 13/03/2013.-

Despois de ver, o acordo acadado pola Mancomunidade de iniciar o procedemento
administrativo de modificación dos estatutos.Atendidos, informes favorables emitidos, en cumprimento ao disposto no artigo 143.1 apartados
b) e c) da lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, dos entes seguintes:
1.- De data 6 de febreiro de 2013, informe da Deputación Provincial de Lugo.2.- De data 15 de febreiro de 2013, informe da Dirección Xeral de Administración
Local.Despois de ver, que en data 29 de xaneiro de 2013, foi publicado no Boletín Oficial da Provincia
de Lugo e taboleiro de anuncios da sede da mancomunidade o ANUNCIO DE APROBACIÓN
INICIAL MODIFICACIÓN ESTATUTOS sen que no prazo fixado nel se produciran alegacións ou
suxestións ningunha ao expediente, de conformidade coa certificación da secretaría xeral da
mancomunidade asinada en data 8 de marzo de 2013.Finalizado o prazo de exposición pública e recibidos os informes de Deputación e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, dos que se deixa feito mérito, someterase o
acordo de modificación de estatutos aos Plenos dos respectivos concellos mancomunados, así o
establece o apartado c) do artigo 143 da devandita lei de Administración Local de Galicia.Atendidos informes favorables da secretaría e intervención municipais que obran no expediente,
xa que logo, o procedemento de aprobación deste esixe para a súa adopción que se acade
mediante o voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros que compoñen a
Corporación.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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A modificación proposta é que a súa redacción sexa:
Artigo 1.- Composición e denominación.Coa denominación de “Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa” e integrado
polos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol,
A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo e Xove, constitúese
dita entidade local, ao abeiro do establecido nos artigos 135 e seguintes da Lei 5/97, de
22 de xullo, de Administración Local de Galicia e na lexislación básica estatal, con
personalidade xurídica propia e capacidade para o cumprimento dos fins específicos
establecidos nestes Estatutos.-

ACTA DEL PLENO

A súa redacción actual é:
Artigo 1.- Composición e denominación.Coa denominación de “Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa” e integrado
polos concellos de Abadín, Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá,
Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo,
Viveiro e Xove, constitúese dita entidade local, ao abeiro do establecido nos artigos 135
e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e na
lexislación básica estatal, con personalidade xurídica propia e capacidade para o
cumprimento dos fins específicos establecidos nestes Estatutos.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

A modificación de estatutos desta Mancomunidade, publicados no DOG nº 143 do 27/07/2012,
que se propón só afecta aos ao artigo 1 destes, así:
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Por iso, na harmonía cos devanditos informes e en base ás disposicións citadas, trala oportuna
deliberación na que os concelleiros/as asistentes pronúncianse en sentido favorable á
modificación proposta a pedimento dos concellos de Abadín e Viveiro.Por unanimidade dos/as oito señores/as concelleiros/as asistentes acórdase:
DITAMINAR FABORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DA CORPORACIÓN que preste

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 1118/2013) SOBRE REPARACIÓN PONTE
VELLA FONTAO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente

de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4
de abril de 2013, que no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal UNIFOZ,

ACTA DEL PLENO

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido favorable
de voto, sométese o devandito ditame a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece
señores/as concelleiros/as, consecuentemente, co quórum da maioría absoluta de votos,
conforme ao preceptuado no apartado c) do artigo 143 da lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia, acádase o seguinte ACORDO:

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

aprobación á modificación dos Estatutos da Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa
a pedimento dos Concellos de Abadín e Viveiro, segundo expediente tramitado en todos os seus
extremos e nos seus propios termos”.

“Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en
representación do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede
preside e no seu nome o seu portavoz Jaime Cancio Rodríguez ,
Que no lugar de Fontao,
lugar de PONTE VELLA,
dende fai anos hai unha
ponte sobre o río Ouro, en
estado ruinoso, e ata
perigoso.
Que a mencionada ponte, foi
unha importante vía de
comunicación para o lugar
de Trasmonte (Sta Cecilia).
Que o río Ouro é unha das
riquezas
paisaxísticas
,
piscícola, e turístico que ten
o noso Pobo, e polo que
consideramos necesario a
súa posta en valor.
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XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:
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Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal de Unifoz, solicita do Pleno da Corporación
Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:
Solicitude a Xunta de Galicia , Consellería de Medio Ambiente, a reparación integral da PONTE
VELLA, no lugar de Fontao”.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do
asunto producíndose as seguintes intervencións:
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ, defende a Moción presentada.
Tralo debate no que non se producen intervencións agás as de sentido favorable á súa aprobación,
sométese a moción a votación ordinaria e por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as asistentes,
ACÓRDASE:

Intervén a continuación a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ
GRADAILLE, manifestando que votarán a favor.Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, dicindo que votará a favor.
Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, explicando que se están
a facer os trámites con AUGAS DE GALICIA e coa Dirección Xeral de Conservación da
Natureza.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as
asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1187) A PROL DA CULTURA
GALEGA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de

Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de
abril de 2013, que no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG,
XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:
“MOCIÓN A PROL DA CULTURA GALEGA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A cultura galega pasa por un momento de especial dificultade. A crise está afectando ao
desenvolvemento dos diferentes sectores culturais que atravesan un momento crítico. Os últimos
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, defende a moción
presentada seguindo o argumentario exposto na motivación da moción.-
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Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:

ACTA DEL PLENO

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 1118/2013) SOBRE
REPARACIÓN PONTE VELLA FONTAO”.
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informes de organismos oficiais testemuñan a realidade desta afirmación. Así, o Consello da
Cultura Galega (CCG) en relación coas artes escénicas, por exemplo, afirma que entre 2009 e
2011 perdéronse mil funcións de teatro. Unha situación que o CCG cualifica como dramática, ao
tempo que alerta da precariedade como síntoma definitorio da situación actual. E as asociacións
representativas dos diferentes sectores levan tempo alertando desta realidade e reclamando
cambios na orientación da política cultural da Xunta de Galiza

ACORDO
1.

Instar á Xunta de Galiza a
 Iniciar con urxencia un proceso de diálogo cos diferentes sectores e asociacións
representativas da cultura galega, para consensuar medidas e actuacións en materia de
política cultural.
 Proceder a convocatoria urxente das diferentes redes de programación para o primeiro
semestre de 2013 e iniciar a convocatoria da segundo semestre da programación da
Agadic, negociando cos concellos e entidades representativas dar artes escénicas e
musicais os criterios e requisitos das redes, e garantindo unha dotación que permita
unha programación cultural non inferior a de convocatorias anteriores.
 Convocar no ano 2013 un programa, en colaboración cos concellos galegos, que
promova a contratación de espectáculos de teatro, danza, narración oral, novo circo,
maxia e concertos de música producidos na Galiza co obxectivo de promover a
distribución de produtos culturais galegos e espallar a cultura entre os cidadáns e as
cidadás galegos.
 Rebaixar o orzamento adicado á Cidade da Cultura, destinando estes recursos á
axudas aos diferentes sectores da cultura galega e á realización de actividades e
difusión das producións culturais galegas no conxunto das aldeas, vilas e cidades
galegas.
 Estabelecemento dun programa de bono-cultura, que subvencione a adquisición de
produtos culturais producidos en Galiza nos seus diferentes soportes, coa finalidade de
reactivar a compra de produtos artísticos e culturais.

2.

Impulsar dende o Concello a presenza de propostas culturais galegas nas festas populares,
vinculando as subvencións outorgadas con cargo aos orzamentos municipais á
contratación de creadores, creadoras e artistas galegos.

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción
do seguinte:
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Unha estratexia do PP que entronca cos ataques á nosa lingua e ao todo o que nos identifica e
define como un pobo con cultura propia. As consecuencias son visíbeis: paro, precariedade e
emigración, para os nosos creadores e creadoras, empobrecemento da vida cultural galega e
unha limitación do acceso á cultura para milleiros de cidadáns e cidadás. Mentres o goberno do
PP na Xunta de Galiza teima en destinar miles de millóns de euros a manter os edificios da
Cidade da Cultura; malbaratando fondos públicos nun acto irresponsábel que o pobo galego
paga caro.

ACTA DEL PLENO

Mais debemos retrotraernos ao ano 2009 cando, o goberno do PP na Xunta de Galiza, iniciou un
claro proceso de desmantelamento da cultura galega. Situación que se agudizou nestes últimos
meses coa parálise nas redes de programación da Xunta, sen xerencia desde outubro na Axencia
Galega das Industrias Culturais (AGADIC), cos recortes brutais no apoio público á cultura
galega e cunha ausencia total de diálogo co sector, como menosprezo patente do xeito de tratar
aos nosos creadores e creadoras. O feito é de que a crise está sendo a coartada perfecta para
levar adiante un programa de desmantelamento do noso sistema cultural.
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Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do
asunto producíndose as seguintes intervencións:
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, defende a Moción
presentada e acepta a emenda proposta polo señor Xaime Cancio do grupo UNIFOZ no senso de suprimir
o paragrafo que seguidamente se dirá, por ser que xa se produciu pola Xunta de Galicia a rebaixa que se
propón, deste xeito se suprime:
 Rebaixar o orzamento adicado á Cidade da Cultura, destinando estes recursos á axudas aos
diferentes sectores da cultura galega e á realización de actividades e difusión das producións
culturais galegas no conxunto das aldeas, vilas e cidades galegas.-

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1187/2013) A PROL
DA CULTURA GALEGA COA EMENDA REFLECTIDA NO DEBATE”.-

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:
Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, defendendo a moción presentada desenvolvendo a súa argumentación
conforme á motivación contida na moción achegada.A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA
PÉREZ GRADAILLE, manifestando que votarán a favor e manifesta e solicita que se
cumpran os acordos acadados nos plenos.Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
manifestando que votarán a favor.Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando que na
exposición de motivos da moción na que culpan ao PP, nós non estamos de acordo.
Explica polo miúdo as actuacións que se están a facer na dinamización da cultura e lingua
galegas, Campo da Cabana e campaña conxunta coa ACIA e hoxe mesmo revisando o
diario oficial de Galicia faise mención a unha axuda económica para fomento da cultura
galega.- .
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

__________________________________________________________________________________________________________
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Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

ACTA DEL PLENO

Tralo debate sométese a proposta contida na moción a votación ordinaria co resultado seguinte:
 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. votos en contra, ningún. abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

A continuación intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando que o
seu grupo está a favor de promover a cultura galega, pero entendemos á política seguida pola Comunidade
Autónoma no senso que se ten desenvolvida que recolle a súa propoción, e ímonos abster.-
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-

Abstencións, ningunha.

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.
9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1308/2013) PARA A RETIRADA DO
ANTEPROXECTO DE LEI DA REFORMA LOCAL DO GOBERNO DO PP NO ESTADO.- Dáse

conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios
de Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no
seu literal indica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Anteproxecto de Lei de racionalización e sustentabilidade na administración local, aprobado
recentemente polo Goberno central, aborda unha fonda regulación do réxime local e pretende
mudar de xeito substancial o papel dos concellos, cun maior impacto nos de menor tamaño, que
son ampla maioría en Galiza.
A devandita proposta legal inspírase -segundo a súa propia exposición de motivos- na aplicación
do principio de estabilidade orzamentaria, na versión regulada na reforma constitucional
“exprés” pactada polo bipartidismo estatal, que implica un ríxido límite á actuación do sector
público, ao situar a contención do gasto público por riba da atención ás necesidades sociais que
deben atender as administracións na súa función de redistribuidoras da renda e da riqueza.
A intención prioritaria desta reforma do réxime local é reducir e adelgazar o ámbito de
actuación dos concellos, cun recorte severo dos servizos que prestan, aínda que disfrazado do
eufemismo “evitar duplicidades”. Non hai unha verdadeira intención diso, nin de racionalizar,
pois quen sae reforzada nesta reforma é a institución provincial que é o ente máis prescindíbel do
entramado institucional actual. Porén, introdúcense mecanismos que abocarán ao deterioro, e
mesmo supresión, de prestacións e servizos públicos básicos polos concellos, afectando
directamente á veciñanza, sobre todo ás persoas con menos recursos.
Ademais, esta reforma reforza o centralismo, pois deseña un réxime xurídico e organizativo
homoxéneo á maioría dos concellos galegos cos do resto do Estado, a pesar das fondas
diferenzas en canto ao modelo de asentamento e organización territorial. Desde o nacionalismo
galego sempre se tivo unha visión crítica coa articulación legal e administrativa local, por ser
allea á realidade de Galiza, tanto nas dinámicas sociais como pola tendencia á uniformación cos
entes locais do resto do Estado, cando as realidades territoriais son diferentes. Agora péchase
calquera posibilidade de que Galiza deseñe un mapa local acaído á súa realidade.
Alén desa limitación á capacidade de Galiza, aténtase contra a autonomía local, ao conter unha
serie de mecanismos externos para avaliar a capacidade de organizar novos servizos locais ou de
intervir en actividades económicas. En realidade trátase dun control político desde a
administración central do Estado que busca evitar que se ensaien políticas alternativas desde os
concellos. É unha limitación antidemocrática para os concellos que teñan vontade de exercer a
través da iniciativa pública tanto o reforzo de servizos públicos como o estímulo de actividades
económicas locais. Porén, para nada se fai unha referencia á limitación na privatización de
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“MOCIÓN PARA A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DA REFORMA LOCAL DO
GOBERNO DO PP NO ESTADO

ACTA DEL PLENO

XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG,
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servizos, nin sequera se reserva unha esfera mínima que debe estar blindada ao sector público e
evitar con iso a súa transferencia ao sector privado.
A reforma consagra a máis absurda duplicidade do actual mapa institucional no Estado español,
que é a persistencia das deputacións provinciais, que sairán reforzadas á hora de asumir servizos
municipais, cando o máis lóxico sería afrontar a súa definitiva desaparición. O traslado ás
deputacións de determinados servizos locais é un despropósito, pois non teñen ningunha base
provincial, sendo totalmente artificial encomendar ás deputacións a súa prestación, e tendo en
conta ademais que a atribución aos concellos da competencia sobre determinados servizos
sempre se efectuou en función da operatividade das administracións locais para a prestación e
cooperación naqueles que teñen unha clara base local.

1. Instar ao Goberno do Estado a

a) Retirar o Anteproxecto de Lei de Racionalización e Sustentabilidade da
Administración Local.
b) Instar a unha reforma constitucional que suprima as deputacións provinciais.
c) Presentar un plan de financiamento dos concellos, que lles permita custear os
servizos públicos locais.
d) Instar a unha reforma do réxime local que deixe en mans das Comunidades
Autónomas un amplo marxe de regulación sobre a organización, as funcións e
competencias das entidades locais, a fin de adaptar o mapa local á realidade de
cada territorio co obxectivo de racionalizar o mapa institucional en coherencia
cun aproveitamento e administración eficaz dos recursos públicos

2. Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do
Estado, grupos parlamentares no Parlamento galego e Congreso, Senado,
FEGAMP e FEMP.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do
asunto producíndose as seguintes intervencións:
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, defende a Moción
presentada.A continuación intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando non
estar de acordo na afirmación que se recolle na moción de que se van perder servizos, hai matizacións.
Propoñemos transaccionala e que se respecten as suxestións da FEMP e da FEGAMP.O concelleiro señor GONZÁLEZ BASANTA non acepta a modificación do punto 1 proposto polo
presidente, mantendo o seu texto orixinal.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE e, así mesmo, o Voceiro do grupo municipal UNIFOZ
pronúncianse en sentido favorable á súa aprobación nos termos redatados.Tralo debate sométese a proposta contida na moción a votación ordinaria co resultado seguinte:
 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. votos en contra, ningún.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

ACTA DEL PLENO

ACORDO
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Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguinte

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

En suma, estamos ante unha proposta que afondará na homoxeneidade e na capacidade da
administración central de intervir na dinámica local, a fin de impor as políticas antisociais e de
relegación do papel do sector público a todos os concellos, como continuidade ás reformas
regresivas xa aprobadas e ao deterioro democrático.
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abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1308/2013) PARA A
RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DA REFORMA LOCAL DO GOBERNO DO PP NO
ESTADO NOS SEUS PROPIOS TERMOS”.

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:

Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que votarán en
contra, xa que non deixa de ser un borrador e data a lei de réxime local do ano 1985, e
propoñemos que se defenda ao municipalismo, sendo precisa unha reforma da lei de
réxime local conforme aos expositivos e propostas realizados pola FEMP e FEGAMP. É
certo que non estabamos de acordo coa primeira redacción pero entendemos que o foro no
que se deben producir as discrepancias son as asociacións de municipios e provincias
antes citadas.Interrompese a sesión por unha manifestación para o que o señor alcalde ordena aos
manifestantes a abandonar a súa actitude, permitindo a estancia no salón de sesións pero
con corrección para o normal desenvolvemento da sesión.A continuación o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, explica a non adminsibilidade da emenda proposta na comisión informativa no
mesmo senso reflectido.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.-

-

Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

-

Abstencións, ningunha.-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

Cód. Validación: Z32S3SCKALCXL7HMWJRKFWED4 | Verificación: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 44

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, manifestando que votarán a favor.-

ACTA DEL PLENO

Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE,
dicindo que creemos necesaria unha reforma da Administración Local pero non é a
axeitada a proposta polo PP xa que entendemos que sempre están de costas á sociedade,
senón que estamos de acordo co contido da moción, por iso votaremos a favor.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, defendendo a moción presentada nos propios termos da motivación desta.-
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

10.- MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 1461/2013)
INSTANDO AO REVOCAMENTO E REXEITAMENTO DA SUBA DOS PREZOS PÚBLICOS
DOS COMEDORES ESCOLARES E DA SUBA DAS MATRÍCULAS DAS ENSINANZAS DE
RÉXIME ESPECIAL, E DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1521/2013) SOBRE O
NOVO COPAGO DOS COMEDORES ESCOLARES.- Dáse conta do ditame emitido pola

comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa
sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal indica:
“O señor alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, informa aos asistentes da existencia dunha

__________________________________________________________________________________________________________
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A Xunta de Galicia veu de anunciar nas primeiras semanas do mes de Marzo un incremento nas
taxas polo uso dos comedores escolares limitando o acceso aos mesmos a unha gran parte dos
alumnos/as e encarecendo notablemente o uso dos mesmos, con criterios estritamente
economistas.
O mantemento dos servizos públicos susténtanse nos principios de solidariedade e
progresividade fiscal. A Xunta de Galicia rechazou recentemente, na tramitación dos presupostos
autonómicos do 2013, unha proposta do PSdeG-PSOE referida ao incremento do tipo máximo no
tramo autonómico do IRPF para as rentas máis altas na procura de mellorar a progresividade
fiscal en Galicia co único argumento de que a efectividade recadatoria da medida proposta polo
PSdeG-PSOE sería “irrelevante”.
Na mesma tramitación dos presupostos, o PSdeG-PSOE tamén propuxo a creación dun imposto á
banca sobre os depósitos, proposta esta que o PP rexeitou co seu voto en contra no Parlamento
de Galicia. Feijoo negouse a apoiar todas estas iniciativas propostas polo PSdeG renunciando
así a medidas que afondaban na progresividade fiscal e na idea de que paguen “máis o que máis
ten”.
Agora o PP por voz do seu Conselleiro de Educación utiliza o argumento de que “pague máis o
que máis ten” para extender e endurecer un repago polo uso dos comedores escolares nun novo
ataque á clase media traballadora polo uso dun servizo básico educativo. Esta medida suporá,
por exemplo, que moitas familias con dous fillos teñan que pagar 198 € polo uso do comedor no
vindeiro mes de Abril do ano 2014.
En lugar de incrementar o IRPF para as rentas máis altas ou crear un novo imposto á banca, a
Xunta de Galicia prefire subir as taxas polo uso dos comedores escolares, ao tempo que despide
a miles de profesores e se gasta máis de 3 millóns de euros ao ano na subvención de colexios
vinculados á igrexa e declarados ilegais por segregar ao seu alumnado por razón de sexo, ou
manter intactos os 28 millóns de € que se destinan ao ensino da relixión nos colexios.
Así mesmo, a Consellería de Educación tamén ten previsto incrementar a partir do próximo
curso, a lo menos nun 30%, os prezos de tódalas matrículas das ensinanzas de réxime especial:
Escolas de Idiomas, Conservatorios, Escolas Superiores de Arte Dramático, de Artes Plásticas e
Deseño, e Ensinanzas Deportivas Superiores. Unha medida tremendamente inxusta, pois non vai
a ter en conta en ningún momento o nivel de renta dos alumnos; ademáis de inoportuna, dada a
actual situación de crise económica na que moitas das persoas que cursan estos estudos son
desempregados/as que pretenden formarse coa finalidade de atopar algunha saída laboral; e que
dificultará o acceso da gran maioría dos alumnos a este tipo de ensinanzas.

ACTA DEL PLENO

7.a) “MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO AO REVOCAMENTO E
REXEITAMENTO DA SUBA DOS PREZOS PÚBLICOS DOS COMEDORES ESCOLARES E DA
SUBA DAS MATRÍCULAS DAS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL, en base á seguinte,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

moción que ten parecidos termos á presentada polo grupo municipal socialista, asinada por don XAN
CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, actuando como Voceiro do Grupo Municipal MIXTO-BNG, rexistrada
neste concello co número 1521/2013, polo que propón debatelas ambas as dúas conxuntamente, sendo
aceptado por unanimidade dos oitos señores/as concelleiros/as asistentes.
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Polo exposto, e ante o novo ataque do Partido Popular aos cidadáns galegos, o Grupo Municipal
Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior aprobación, a adopción dos
seguintes ACORDOS:
1.- Instar á Consellería de Educación a retroceder e revocar as medidas relativas á suba dos
prezos públicos dos comedores escolares e á suba das matrículas das ensinanzas de réxime
especial que pretende establecer a Xunta para o vindeiro curso.
2.- Dar traslado á Consellería de Educación do total rexeitamento do Concello de Foz ao
repagamento do servizo de comedor escolar e á suba de entorno a un 30 % nas matrículas das
ensinanzas de réxime especial que pretende establecer a Xunta para o vindeiro curso, por ser
un novo machadazo ás clases medias traballadoras”.
7.b) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1521/2013) SOBRE O NOVO
COPAGO DOS COMEDORES ESCOLARES.“MOCIÓN SOBRE O NOVO COPAGO DOS COMEDORES ESCOLARES

Esta actuación do goberno do PP na Xunta de Galiza evidencia a súa despreocupación polo
ensino público, provocando o seu deterioro polos sucesivos recortes dos últimos anos: recortes no
número de profesores e profesoras; recortes nos orzamentos dos centros; recortes nas axudas
para libros, nas axudas para bibliotecas, atrasos nas transferencias económicas para comedores
escolares, recorte no servizo de comedores, empeoramento das condicións socio-laborais do
profesorado, recortes nos servizos de normalización lingüística e unha longa cadea de
despropósitos que deterioran un servizo público básico da sociedade.
Pola contra, todos estes recortes no ensino público contrastan cos 240 millóns de subvención ao
ensino concertado, cos 3 millóns de euros de subvención para centros que segregan ao alumnado
por razón de xénero e que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declarou ilegal.
Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción
do seguinte:
ACORDO
a)

Instar á Xunta de Galiza a non estabelecer un novo copago no servizo de comedores
escolares.

b)

Demandar da Xunta de Galiza velar polo dereito á educación, garantindo un servizo de
comedor escolar de calidade para o alumnado que o necesite.

c)

Instar á Xunta de Galiza a ampliar o servizo de comedor gratuíto ao alumnado con poucos
recursos económicos do ensino infantil e de primaria”.

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate dos
asuntos producíndose as seguintes intervencións:
A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende a moción
presentada polo seu grupo.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Esta decisión carga sobre as precarias economías das familias a obriga de facer fronte ao pago
dunha parte importante deste servizo. Un servizo necesario para garantir un dereito fundamental
como é o Dereito á Educación que, con esta imposición do goberno do PP, vén a deteriorar o
ensino público no que respecta ao servizo de comedores escolares.
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O pasado día 12, deste mes de marzo, o goberno do PP na Xunta de Galiza deu a coñecer un
novo recorte no dereito á educación dos galegos e galegas cunha medida que afecta directamente
ao alumnado do noso país. O goberno do PP anuncia a ampliación do copago do servizo de
comedor escolar.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASNATA, defende a moción
presentada.A continuación intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, preguntando ¿quén
ten dereito aos comedores escolares?. É moito máis social a actual proposta que manter a que queren
vostedes, referíndose ao grupo municipal socialista.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, reitera e ratifica o
contido da súa moción e subliña as verbas reflectidas na exposición de motivos.Tralo debate sométense ambas as dúas propostas contidas nas dúas mocións reflectidas a votación
ordinaria co resultado seguinte:
 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. votos en contra tres, dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.
 abstencións, ningunha.-

“O señor alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, informa aos asistentes da
existencia dunha moción que ten parecidos termos á presentada polo grupo municipal
socialista, asinada por don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, actuando como Voceiro
do Grupo Municipal MIXTO-BNG, rexistrada neste concello co número 1521/2013, polo
que propón debatelas ambas as dúas conxuntamente, sendo aceptado por unanimidade dos
trece señores/as concelleiros/as asistentes.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 1467/2013)
INSTANDO AO REVOCAMENTO E REXEITAMENTO DA SUBA DOS PREZOS PÚBLICOS DOS
COMEDORES ESCOLARES E DA SUBA DAS MATRÍCULAS DAS ENSINANZAS DE RÉXIME
ESPECIAL, E A APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº
1521/2013) SOBRE O NOVO COPAGO DOS COMEDORES ESCOLARES”.-

ACTA DEL PLENO

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende a
moción presentada polo seu grupo nos propios termos da motivación da moción
presentada.Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo
que entende que é unha medida do rodillo do partido popular, é un imposto mais
aprobado por eles, trátase dun erro de concepto xa que tiñan que ir ao seu domicilio e por
iso quedábanse a comer no centro escolar, por iso debe ser público e gratuíto.Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS
GONZÁLEZ BASANTA, pedindo a retirada desta proposta e defende a súa propia moción
no senso recollido nela. Non se cumpre coa función compensatoria da viaxe ao seu
domicilio polo de comida no colexio. Explica ao seu entender o discriminatorio da
aplicación dos prezos dos comedores por ser discriminatorios e inxustos, comparándoos
co custo que os Deputados no Congreso teñen que afrontar polo mesmo servizo de
xantar.A continuación intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,
pedíndolles que retiren as mocións presentadas porque non saben do que están falando, da
información polo miúdo a aplicación dos prezos que teñen que ser pola unidade familiar
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Cód. Validación: Z32S3SCKALCXL7HMWJRKFWED4 | Verificación: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 44

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:

30

uníndose todos os membros da unidade e non é as cifras que vostedes din senón o
resultado de xuntar a percepción de cada un dos membros cos que o resultado e moito
maior. O que ten dereito ao transporte ten dereito ao comedor, o que se fai é a aplicación
dun baremo polo nivel da renda. Senón digan, é verdade que entendemos os datos pero
seguimos no noso criterio manifestado na comisión.Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE,
manifestando que non lle consinto que diga que non temos nin idea, o que vostede fai é
manipular as cotas que impoñen polo comedor. Se as organizacións non están de acordo
por iso fan e presentan as súas reclamacións. O que gana 750 euros netos ao mes vai ter
que pagar mais de cen euros ao mes por fillo-

A continuación intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,
manifestando que lle parece gravísimo que veñan sen saber interpretar o que di a Lei, non
sendo correcta a interpretación. Era un servizo gratis pero inxusto, no que había xente que
podía pagalo, agora corríxese iso e pagará o que poda e o que non, non se verá gravado.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
Primeiro sometese a votación a Moción presentada polo grupo municipal PSdeG-PSOE, co
seguinte resultado:
-

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

-

Abstencións, ningunha.

Segundo sometese a votación a Moción presentada polo grupo municipal MIXTO-BNG, co
seguinte resultado:
-

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

-

Abstencións, ningunha.

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
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Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS
GONZÁLEZ BASANTA, para aclarar soamente que estamos a falar dun servizo público de
etapas obrigatorias e tanto o ensino como a sanidade deben ser gratuítas, iso é o que
pensamos. Hai moitos modos de pagar ese servizo, que o poñan a través dos impostos.-

ACTA DEL PLENO

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, dicindo que non entra en guerra de cifras. Agora van ter que pagar o que
antes non pagaban. Están no ensino básico e agora van ter que pagar polo comedor, polo
que antes non pagaban.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que a reta a
que achegue aquí as contas e segue sen ter nin idea.-
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.11.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 1478/2013) SOLICITANDO Á XUNTA
DE GALICIA, CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AUGAS DE GALICIA, QUE ASUMA A
EXPLOTACIÓN DA EDAR DE FOZ.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión
extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal UNIFOZ,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

Tendo en conta os problemas de funcionamento da EDAR, e as consecuencias que iso supón para
os veciños, para o medio natural, e as consecuencias que tamén podía ter para o propio Concello
con posibles sancións por parte de que deseñou, contratou e deu a súa aprobación. E polo que o
grupo municipal de Unifoz, presenta a seguinte MOCIÓN e solicita do Pleno da Corporación
Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:
Solicitude a Xunta de Galicia , Consellería de Medio Ambiente, Augas de Galicia que en base
ao exposto ASUMA A EXPLOTACIÓN DA EDAR DE FOZ”.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do
asunto producíndose as seguintes intervencións:
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ, defende a Moción presentada.
A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ
GRADAILLE, manifestando que quería formular unhas dúbidas as cales son resoltas polo voceiro do
grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ.
Intervén a continuación o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando que o
que se pretende con esta moción é poñer unha cortina de fume ao verdadeiro problema que é tomar a
decisión de instalar a EDAR definitivamente xa, por iso e argumentando o tantas veces debatido
pronúnciase que o seu grupo vai votar en contra.Tralo debate sométese a proposta contida na moción a votación ordinaria co resultado seguinte:




votos favorables tres, dous dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do
concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.votos en contra tres, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.
abstencións dúas, dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE.

Dado que se produciu na votación o resultado de empate, informados polo secretario o presidente somete
novamente a votación a proposta e acádase o mesmo resultado anterior.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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Segundo se aprobou no Consello da Xunta de este día 14 de marzo, regula entre outras cousas
que a Xunta asuma a explotación de depuradoras cando os concellos así o soliciten.
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Que o 14 de marzo do presente ano, o Sr Presidente da Xunta, facía público que o novo decreto
de Augas de Galicia en materia de explotación de infraestruturas hidráulicas, garante a máxima
colaboración entre o Goberno galego e os concellos.

ACTA DEL PLENO

“Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en
representación do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e
no seu nome o seu portavoz Jaime Cancio Rodríguez ,
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Na súa consecuencia o señor presidente facendo uso do voto de calidade manifesta reiterar este contrario
á súa aprobación, iso ao abeiro do establecido no artigo 100 apartado 2 do regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de
novembro, e consecuentemente, polo devandito voto de calidade resulta proclamado o seguinte DITAME:
REXEITAR O CONTIDO DA MOCIÓN E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
DESESTIMACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 1478/2013) POLA
QUE SE PRETENDÍA SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE - AUGAS DE GALICIA - QUE ASUMA A EXPLOTACIÓN DA EDAR DE FOZ”.-

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:

Intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que resulta
chocante que a negociación fora de vostede, señor Cancio, é dicir, vostede negocia un
contrato antes e dáse conta agora ¿qué tería de malo ese contrato para pedir rescindir o
contrato coa concesionaria?. O problema da EDAR de Foz non é de mal funcionamento, é
de capacidade, non de funcionamento, para resoolvelo está dicindo a Xunta que o
importante é buscar os terreos, se non estamos de acordo non é o problema da Xunta , e
incoherente que primeiro levara a Xunta a xestión e despois deuse a GESTAGUA,
vostede cre que é mellor a instalación ampliada onde está, o partido socialista en Forxán,
e nosotros en Fazouro, o caso é atopar o lugar idóneo con responsabilidade.A continuación intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, dicindo que está faltando a verdade, cando di que este concelleiro formaba
parte da Corporación, iso non é certo, se asinou e creo que non estaba sentado nesta
Corporación. O concelleiro compara a responsabilidade da xestión que pide faga a Xunta
de Galicia coa que xestiona noutros concellos como o de Alfoz, que respecto da taxa de
saneamento (en atencións ás dúbidas que ten a concelleira socialista) será igual que a que
se está a cobrar no concello de Alfoz. Intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que respecto
da taxa se aínda houbera esa taxa uns veciños pagaría a mesma e outros non. Non é o
mesmo dous mil abonados nunha depuradora sola que seis mil abonados en catro
depuradoras por exemplo.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor catro, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG e tres
dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ

-

Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
manifestando que está a favor, porque a irresponsabilidade da Xunta na depuradora de
Foz é alarmanete.-
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A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ
GRADAILLE, dicindo que non nos parece mal o que se propón pero non temos claro as
taxas de depuración como se van a repercutir nos cidadáns. Propoñemos deixar este
asunto sobre a mesa pendente de resolución.-

ACTA DEL PLENO

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
defendendo a moción presentada no senso recollido na moción.-
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-

Abstencións catro, dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE.

Consecuentemente, obtida maioría de votos desfavorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
REXEITAR O CONTIDO DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 1478/2013)
POLA QUE SE PRETENDE SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE - AUGAS DE GALICIA - QUE ASUMA A EXPLOTACIÓN DA EDAR DE FOZ.-

12.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1522/2013) PARA A RETIRADA
DO R.D. DE REFORMA DAS PENSIÓNS.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión
extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal indica:
“Atendida a moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG,

O Consello de Ministros vén de aprobar un Real Decreto Lei baixo o enganoso nome de “RD
para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de maior idade e promover o
envellecemento activo”. Consiste nun conxunto de medidas que impón o goberno de Mariano
Rajoy, máis unha vez, eludindo o trámite parlamentario e que un novo ataque aos dereitos da
clase traballadora e, sobre todo, aos dereitos dos sectores máis desfavorecidos. Os que con máis
dureza están sufrindo as consecuencias da crise económica.
O BNG xa ten denunciado, de forma reiterada, que o problema da sostibilidade do sistema vén
derivado da falta de cotizantes, que é o que xera as debilidades do propio sistema e que cunha
política de creación de emprego adecuada o sistema no tería problema ningún.
O BNG denuncia ademais as medias verdades ás que recorren para xustificar estas medidas,
como os perigos derivados do envellecemento da poboación, por mor da menor natalidade, e a
maior esperanza de vida. O que é especialmente preocupante é que nunha situación na que hai
grande dificultade de acceso ao mercado laboral por parte da xente nova, cando no noso país
estamos de novo asistindo a un proceso de emigración realmente importante, o goberno do PP,
en vez de facer unha política de creación de emprego, poñan en marcha medidas para facilitar a
permanencia no posto de traballo das persoas que chegan á idade de xubilación, o que vai
dificultar aínda máis o acceso de mozos/as ao emprego.
Hai que lembrar que isto vai acompañado, ao tempo, de anuncios de plans de emprego xuvenil
“moi bonificados” para promover a inserción laboral da mocidade, “nun momento no que se
están a crear moi poucos postos de traballo novos e nunhas condicións tremendamente
precarias”.
Para o BNG tamén son preocupantes as medidas dirixidas a dificultar o acceso a unha
xubilación anticipada ou á xubilación parcial. “Atrásase a idade á que podes acollerte a eses
dereitos e polo tanto vai polo mesmo camiño das reformas anteriores”.
Con todo, para o BNG é “especialmente alarmante” o intento de dificultar o acceso ao subsidio
de desemprego aos maiores de 55 anos posto que é un colectivo especialmente sensíbel porque
neste momento é o que corre máis perigo de perder o seu posto de traballo e o que ten máis
dificultades para acceder de novo ao mercado laboral. Por iso entendemos que é dunha “enorme
__________________________________________________________________________________________________________
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ACTA DEL PLENO

“MOCIÓN PARA A RETIRADA DO RD DE REFORMA DAS PENSIÓNS

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

34

hipocrisía” que se xustifique esta medida so pretexto de que o goberno fará especiais esforzos
por pór en marcha políticas activas dirixidas a este colectivo.
Do mesmo xeito denunciamos desde o BNG que se precarizan as condicións familiares ao facer
depender o subsidio dos ingresos das persoas que convivan na unidade familiar. O PP parte da
base de que non son dereitos do traballador senón concesións do Estado aos traballadores cando
quedan no desemprego, cando iso non é así, é un dereito que teñen en función de que durante os
anos que estiveron traballando cotizaron, entre outras cousas, tamén para o desemprego.

1.

Instar ao Goberno do Estado a

a)

Retirar o RD para favorecer a continuidade da vida laboral dos
traballadores de maior idade e promover o envellecemento activo.
b)

Poñer en marcha políticas que cren emprego estable e de calidade.

2. Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado,
grupos parlamentares no Parlamento galego e do Congreso”.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do
asunto producíndose as seguintes intervencións:
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASNATA, defende a Moción
presentada.
Intervén a continuación o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA. manifestando
defender o sistema de pensións como é, público e conforme coa política acadada polo goberno encamiñada
a favorecer a política de recuperación económica.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE e, así mesmo, o Voceiro do grupo municipal UNIFOZ
pronúncianse en sentido favorable á súa aprobación nos propios termos.Tralo debate sométese a proposta contida na moción a votación ordinaria co resultado seguinte:




votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.votos en contra tres, dos concelleiros/as do PP.
abstencións, ningunha

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1522/2013) PARA A
RETIRADA DO R.D. DE REFORMA DAS PENSIÓNS”.-

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:
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ACORDO

ACTA DEL PLENO

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguinte

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Así, atopamos medidas como a de reducir a un 50% a prestación por desemprego ás persoas
desempregadas que leven máis de 6 meses no paro, ou a de pór dificultades para acceder á
axuda de 426 € ás persoas que quedaron sen ningún tipo de prestación que só pretenden castigar
e cebarse cun dos colectivos que máis axuda e apoio precisa nestes momentos e seguir
responsabilizando da actual situación ás traballadoras e traballadores, que son quen máis están
padecendo as consecuencias da crise.
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Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, defendendo a moción presentada.manifestando que é unha reforma mais do
partido popular das reformas que está a utilizar, que en lugar de crear emprego aumenta
cada vez mais, así como a temporalidade do emprego.A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA
PÉREZ GRADAILLE, manifestando estar totalmente de acordo. Non entendemos
eufemismo que fai o partido popular de chamalo o envellecemento activo.Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,,
manifestando que votarán a favor.

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

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

-

Abstencións, ningunha.

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

A continuación intervén en réplica a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA
MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifestando considerar que nada ten que ver as políticas de
pensións feitas polo PP coas do partido socialista, xa que o que pasaron a cinco millóns de
parados.-

ACTA DEL PLENO

Intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que votarán e
contra. Foi o PSOE quen conxelou as pensións, quen subiu a idade de xubilación foi o
partido socialista, meteu ao PP no constitucional pos subir as pensións, aniquilaron o
Fondo de Pensións e puxeron en risco o Pacto de Toledo.-

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.13.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 1543/2013) INSTANDO AO
EXECUTIVO CENTRAL AO MANTEMENTO DA CATEGORÍA E DOS SERVIZOS DA
OFICINA DE FACENDA DE FOZ.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa

permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria
celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal
PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, co tenor seguinte:
“MOCIÓN INSTANDO AO EXECUTIVO CENTRAL AO MANTEMENTO DA CATEGORÍA E DOS
SERVIZOS DA OFICINA DE FACENDA DE FOZ, en base á seguinte
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

36

Nos últimos tempos estamos asistindo a un auténtico desmantelamento dos servizos públicos na
comarca da Mariña Lucense por parte dos Gobernos do Partido Popular.
En primeiro termo, coa inminente supresión da área sanitaria norte por parte da Xunta de
Galicia, a través da imposición dunha xestión integrada provincial, que se traducirá na
conseguinte perda de servizos sanitarios e da calidade asistencial.
E, por se fora pouco, nos últimos días vimos de coñecer a través da prensa que o Goberno
Central rebaixa a categoría da Oficina de Facenda de Foz, e que, a partir de agora, só exercerá
funcións de información e asistencia

1.- Instar ao Executivo Central ao mantemento da categoría e dos servizos que ata a
actualidade viña prestando a Oficina da Axencia Tributaria de Foz, coa finalidade de evitar
que os veciños, tanto do noso Concello como da Mariña en xeral, teñan que desprazarse a
Lugo para realizar calquera tipo de xestión tributaria que ata agora podían facer en Foz.
2.- Dar traslado ao Goberno Estatal do total rexeitamento do Concello de Foz á rebaixa da
categoría da Oficina de Facenda de Foz e á supresión de servizos que dita rebaixa conleva,
supoñendo que, a partir de agora, só exercerá funcións de información e asistencia, por
constituír este feito un novo recorte de servizos públicos á veciñanza mariñá”.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do
asunto producíndose as seguintes intervencións:
A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende a Moción
presentada.Intervén a continuación o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando
dúbidas sobre a afirmación reflectida na moción de que os servizos se perden, ¿qué servizos se perden?,
documéntese primeiro para facer esas afirmacións xa que non se perde ningún servizo.O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG e, así mesmo, o Voceiro do grupo municipal UNIFOZ
pronúncianse en sentido favorable á súa aprobación nos termos reflectidos.Tralo debate sométese a proposta contida na moción a votación ordinaria co resultado seguinte:
 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. votos en contra tres, dos concelleiros/as do PP.
 abstencións, ningunha

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Polo exposto, e ante o novo ataque do Partido Popular aos veciños mariñáns, o Grupo Municipal
Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior aprobación, a adopción dos
seguintes ACORDOS:
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Por este motivo, os concelleiros do PSdeG- PSOE de Foz presentamos esta moción dirixida a
instar ao Executivo Central ao mantemento da categoría e dos servizos que ata a actualidade
viña prestando a Oficina da Axencia Tributaria de Foz, coa finalidade de evitar que os veciños,
tanto do noso Concello como da Mariña en xeral, teñan que desprazarse a Lugo para realizar
calquera tipo de xestión tributaria que ata agora podían facer en Foz.

ACTA DEL PLENO

Dende o Grupo Municipal Socialista de Foz nos parece gravísima a situación de retroceso e
supresión de servizos públicos que na comarca da Mariña estamos a sufrir, e, sobre todo,
consideramos lamentable a forma de actuar dos Gobernos do Partido Popular, dende a sombra e
totalmente ás costas da veciñanza.
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Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 1543/2013)
INSTANDO AO EXECUTIVO CENTRAL AO MANTEMENTO DA CATEGORÍA E DOS
SERVIZOS DA OFICINA DE FACENDA DE FOZ”.-

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:

Intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, criticando a
exposición de motivos. Trátase dunha reorganización e non vai haber ningunha perda de
servizos. Na resolución non aparece nada que manifeste ser un punto de información
como di o señor Cancio.O sentido de voto do seu grupo vaise abster.Intervén de novo a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ
GRADAILLE, dicindo que non ten constancia da perda de servizos pero tampouco
garantiron que se van conservar os mesmos. Sen embargo, no texto di claramente que se
suprimen servizos.O señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que o sentido da
reorganización é clara, trátase de menos barreiras administrativas e se prevé a loita contra
o fraude,. Así mesmo, trátase de integrar nunha estrutura de e-administración.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Votos en contra, ningún.-

-

Abstencións cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 4/04/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.__________________________________________________________________________________________________________
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Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, dicindo que hai notas que desenmascaran ao PP, os primeiros que saímos a
reclamar no 2005 foramos o BNG. Imos votar en coherencia, estamos de acordo en
manter os servizos antes e agora.-

ACTA DEL PLENO

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, que da lectura ás declaracións do Deputado autonómico señor Balseiro do
28/11/2005, no senso de instar ao Ministerio a manter os servizos e acercalos aos
cidadáns. Estamos na mesma situcación o que se pretende e converter a oficina de Foz
nunha oficina de punto de información ao cidadán-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE,
defendendo a moción presentada cos argumentos reflectidos na motivación da transcrita
moción.-
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14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PP (R.E Nº 1582/2013) INSTANDO AO MANTEMENTO
DA ÁREA SANITARIA E A MELLORA DE SERVIZOS E PRESTACIÓNS DO HOSPITAL DA
COSTA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos

Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de
2013, que no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo alcade-presidente, JAVIER JORGE
CASTIÑEIRA, co tenor seguinte:
“MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR INSTANDO AO MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA E
Á MELLORA DE SERVIZOS E PRESTACIÓNS DO HOSPITAL DA COSTA

2) Non modificar o actual mapa sanitario do Sistema Público de Saúde na provincia de
Lugo de tal xeito que se manteña a área sanitaria da Mariña (Cervo-Burela) e incluso
reforzala, xa que logo o xerente executivo desta área terá baixo a súa responsabilidade
non só o centro hospitalario senón tamén os centros de atención primaria da área.
3) Levar adiante de inmediato a ampliación do Hospital da Costa, co fin de adaptalo á
actual demanda asistencial, á mellor prestación para os pacientes e á realización do
traballo dos profesionais con seguridade e calidade”.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, defende a Moción presentada
e ordena entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións:
Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, criticando os
intereses que amosa o alcalde en relación aos intereses partidistas das decisións que emanan da Xunta de
Galicia, propoñendo unha emenda que se puidera concretar en que ” pediramos a xestión comarcal do
hospital”.Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, proposta de emenda que achega mediante escrito cuxo texto é:

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013
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Nos últimos días a Xunta de Galicia ven de confirmar a intención da Consellería de Sanidade de
impulsar a xestión integrada na provincia de Lugo ao obxecto de coordinar as tres áreas
sanitarias actualmente existentes: A Mariña (Cervo-Burela), Centro e Sur (Monforte).
A devandita decisión ven de xerar certa polémica por canto hai quen asegura que este novo
modelo de coordinación prexudicaría aos hospitais de Burela e de Monforte e incluso podería
dar lugar á perda de determinadas unidades, servizos ou consultas nestes centros hospitalarios.
Pola contra desde o Sergas está a subliñarse que o modelo de xestión integrada pretende
potenciar a coordinación entre os diferentes niveis asistenciais –o que reforzaría as
competencias dos actuais xerentes executivos destas áreas- mantendo o mesmo mapa sanitario,
garantindo unha mellor prestación médica e incluso abrindo a porta a contar con novos servizos
o que evitaría desprazamentos ata o HULA.
No caso concreto do Hospital da Costa existe, ademais, o compromiso ratificado polo Presidente
da Xunta, de impulsar o proxecto construtivo de ampliación deste centro hospitalario coa
intención de melloralo e dar resposta as novas necesidades asistenciais dos veciños desta
comarca, logo de 27 anos de funcionamento deste hospital.
PROPOSTA DE ACORDO
O Pleno da Corporación municipal acorda instar á Xunta de Galicia a:
1) Garantir a continuidade dos servizos, unidades e consultas existentes no Hospital da
Costa de Burela e incluso desenvolver cantas xestións e esforzos sexan necesarios para
incrementalos e potenciar a súa calidade asistencial.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Polo Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ solicítase que conste en acta

a afirmación amosada de que “o señor alcalde manifestou que o Plan Director vaise contratar
neste ano, matizando o señor alcalde que o di afirmativamente porque así llo transmitiu o
Presidente da Xunta de Galicia”Polo señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, non se aceptan as emendas
promovidas á moción presentada e ordena a votación desta nos seus propios termos.Sometida a votación ordinaria reflicte o resultado seguinte:
 votos favorables tres, dos concelleiros/as do grupo municipal do PP. votos en contra cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal
MIXTO-BNG. abstencións, ningunha
__________________________________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLENO

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

40

CONSECUENTEMENTE DITAMÍNASE DESFAVORABLEMENTE PROPOÑENDO AO PLENO
REXEITAR A TRANSCRITA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PP (R.E. Nº 1582/2013)
INSTANDO AO MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA E A MELLORA DE SERVIZOS E
PRESTACIÓNS DO HOSPITAL DA COSTA”.-

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo
que lle vai pedir ao PP que retire a moción porque, se está todo ben, para que a presentan,
non ten sentido, déanos a copia do que manifesta e xa o leremos na casa. Esto vai ser
unha área sanitaria da Mariña integrada en Lugo e o xerente vai executar o que lle
manden. O que piden os colectivos é que sexa unha área integrada pero non subordinada.Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS
GONZÁLEZ BASANTA, dicindo que vostede pode vir aquí a defender o que queira, pero a
tomarnos o pelo non. Sexan sinceros lean a orde, non poden mentir, o que queren é estar
integrados en Lugo e xa está. Así o expón a orde no capítulo III da xerencia integrada
dependerán, entre outros, o xerente executivo. Vamos a Lugo e xa nos dirán como se
gasta canto se gasta e todo o demais. Só vostedes están defendendo isto, o resto non o
defende.Intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que defendín
a profesionalidade do señor Insua e dos médicos do hospital cando vostedes o criticaron
moitas veces. O colectivo de médicos é un colectivo protagonista e influenciado, tamén o
colectivo de enfermeiras, etc. Como entendemos que o Ente que debe explicar os datos
fanse mellores servizos que non se facían antes, a realidade é que antes facíanse con
peonadas, non fun á reunión porque era interesado e moitos actúan no público e no
privado, tamén puiden ir a outras reunións.-
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A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ
GRADAILLE, manifestando que están facendo o ridículo tratando esta moción xa que o
que tiñan que defender é a estrutura de área de hospital comarcal. Deixaron de ir a
escoitar a un colectivo para defender os criterios que lles impoñen desde o partido. A
panacea para vostede é a ambulancia medicalizada, sendo isto insuficiente. Mandar a
xente ás clínicas privadas , iso é o que pretende. Só vai haber un xerente executivo a
modo simbólico. Somos unha comarca que reunimos os requisitos para ter unha área de
xestión comarcal. O que temos feito é o plan funcional, é dicir, un estudo e xa van catro,
co custo que comporta. Iso dío o señor Insúa o anterior xerente que estaba na reunión á
que vostede non acudiu, á quer acudiu xente apolítica. Vemos que non se están a defender
os intereses da comarca.-

ACTA DEL PLENO

Intervén o señor alcalde – presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, defendendo a moción
presentada nos propios termos da motivación da moción, mantén as áreas sanitarias,
mantéñense os xerentes, recólleo a lei de 2008 de saúde de Galicia promulgada polo
bipartito, non sendo ningún experimento xa que se leva a cabo noutras comunidades
autónomas e sen ningunha perda de servizo, anunciado o DOG o plan director de
ampliación do hospital da Costa de Burela, preténdese dar mellores servizos a menor
custo, rotunda negación a ese trasvase de pacientes, centros de saúde integrados, maiores
vínculos e sinerxías e reducir a burocracia, así como evitar a perda de historiais clínicos.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:
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A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ
GRADAILLE, dicindo que non importa como lle chamen o que si é certo e que con cento
corenta mil euros que van facer? Os médicos que estaban alí os intereses que defendía
eran os dos veciños. A mobilidade dos pacientes é que se despracen a Lugo. Por estes
feitos dimitiu o señor Insúa e como o explicou publicamente voullelo dicir, por
incumprimento do Presidente da Xunta.-

-

Votos a favor cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

-

Votos en contra oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres
dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Abstencións, ningunha.

CONSECUENTEMENTE, POLO SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE, PROCLAMASE O
ACORDO ACADADO NO SENSO DE REXEITAR A MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP
EN COHERENCIA CO DITAME DESFAVORABLE ACADADO POLA COMISIÓN
INFORMATIVA ANTES REFLECTIDO.-

15.- ROGOS E PREGUNTAS.15.1.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1523/2013) SOBRE A
POSTA EN MARCHA DE HORTAS SOCIAIS NO NOSO CONCELLO.- Dáse conta do ditame

emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno,
acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 4 de abril de 2013, que no seu literal
indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG,
XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:
“MOCIÓN SOBRE A POSTA EN MARCHA DE HORTAS SOCIAIS NO NOSO CONCELLO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Historicamente o Concello de Foz ten unha tradición pesqueira e agraria. A pesares de que o
“desenvolvemento urbano” do Concello de Foz nos últimos anos motivou en gran parte a
desaparición física das hortas tradicionais nas que se cultivaba todo tipo de produtos agrícolas,
a tradición hortícola permanece na cultura dos veciños e veciñas de Foz. Pero tamén é certo que
hoxe moitas persoas permanecen desarraigadas da terra se ben moitas destas terras permanecen
inactivas, abandonadas ou degradadas.
__________________________________________________________________________________________________________
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

ACTA DEL PLENO

Intervén de novo o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ
BASANTA, repetindo que teña seriedade en falar da Orde a charla é organizada polo BNG,
convídolle a falar con eles e estudar mellor a orde e as competencias da comisión de
seguimento. O tema do ambulatorio os médicos din que é diverxente ao correcto servizo.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
manifestando que non ten sentido a moción e é obvio que non o imos convencer, por iso
propoñemos deixalo sobre a mesa. As áreas sanitarias seguiran as mesmas, desde
Santiago facíanse as compras, creo que o insulto grave é o de manifestar o das peonadas
por parte do señor alcalde de Foz.-
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Nos derradeiros anos, por unha banda a poboación foi envellecendo e, por outro, a situación
socioeconómica actual levou a moitas persoas á situación de desemprego e con moitas
dificultades para atopar un posto de traballo e mesmo para satisfacer as súas necesidades
básicas. Por iso, resulta fundamental crear novas estruturas socias e ambientais que minoren
esta situación.
Tendo en conta estes dous factores, a creación de hortos sociais pretende ser un punto de
encontro e desenvolvemento comunitario fundamental para a cohesión e a participación de
veciños e veciñas á vez que unha forma de axudar ás persoas que o están pasándoo peor coa
crise económica.
Ante a situación de emerxencia social provocada polas políticas neoliberais baseadas nos
recortes sociais, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a
adopción do seguinte
ACORDOS

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Votos en contra, ningún.-

-

Abstencións cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:
GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE
Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE

1.- En relación barrio de Mañente que se dirixa ás empresas ALBITA e BASAPURI para
que aaranxe os desperfectos que están ocasionado os camións na estrada que da á Canteira
dos Fondás
2.- Respecto da Área recreativa de San Martiño pedimos o mantemento desta xa que se
atopa abandonada, chea de silvas, árbores secas, cristais do centro social rotos.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Elevarase ao Pleno na próxima sesión que celebre o ROGO OU PEDIMENTO CONTIDO NA MOCIÓN
DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 1523/2013) SOBRE A POSTA EN MARCHA DE
HORTAS SOCIAIS NO NOSO CONCELLO”.-
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Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, entendendo que se trata dun
rogo ao grupo de goberno municipal e baixo o establecido e ao abeiro do que se dispón no artigo 97,
apartado 6 do regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais,
aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, resolve considerar a transcrita moción coma
un rogo a elevar ao próximo Pleno para coñecemento e efectos, consecuentemente:

ACTA DEL PLENO

1. Instar ao Goberno Municipal a elaborar e poñer en marcha un proxecto de creación de
hortas sociais no noso concello”.
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

3.- Que se proceda ao arranxo da barandilla da Ponte Teixeira que une Teixeira con Santa
Cilla.GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ
Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ

1.- Máis rigor no que se refire á aplicación dos impostos aos veciños nos padróns de
saneamento e tamén nas plusvalías que liquida o Rexistro da Propiedade. Todo iso coa
finalidade de que a xente non teña que reclamar. Que o concello contraste os datos antes
de que se faga con afán recaudatorio.2.- Que se dirixa ao Ministerio de Fomento para que repare a CN-642, sobre todo Fazouro
e sobre todo no cruce de Fazouro- San Acisclo.-

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA

1.- Fixar os contenedores de lixo e vixiar e os plásticos dos días de mercado.2.- Reitera o transcrito rogo das hortas sociais.3.- Eliminar obstáculos nalgunhas vías, nas beirarrúas por exemplo n afronte de Candia,
non digo o semáforo que eu o sacaría porque é moi estreita a beirarrúa e non se transita
comodamente, así mesmo na rúa Trapero Pardo, árbores que non crecen eliminar e algún
máis. Pechar o parque dos nenos no Porto.-

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG

ACTA DEL PLENO

3.- Facer xestións para mercar un terreo no ámbito do Obispo Santo- na subida do Bispo
Santo. Pode ser interesante para o concello ampliar esa zona do Obispo Santo-

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE)

1.- ¿Qué criterios se seguen para apagar as farolas? Porque estamos recibindo críticas e
incluso insinuacións de que se segue un criterio político.Resposta o señor alcalde – presidente dicindo que non hai criterio político nin
personalista. A necesidade de ter que apagar e sobre todo onde non hai vivendas, así
como onde hai catro diante dunha casa apagar polo menos dúas, e apagar unha si e outra
non no casco urbano.2.-¿ Limpáronse algunha vez nestes anos que levan gobernando os contenedores?
Resposta o señor alcalde – presidente dicindo que si se limparon. Agora por onde está a
farmacia que da a rúa Corporacións.3.- ¿Fíxose campaña de desratización? Xa que con todo o que choveu víronse bastantes
ratas.Resposta o señor alcalde – presidente dicindo que se fan todos os anos e que dentro das
posibilidades tamén se fará este ano cos cartos que temos no orzamento.-
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Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:

44

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)

1.- ¿Qué criterios se utilizan para pagar unhas facturas antes que outras que lles afecta co
correspondente reparo de intervención?
Resposta o señor alcalde – presidente dicindo que criterios de necesidade do servizo, por
exemplo, se non pagas gas-oil, se non pagas teléfono, o servizo de axuda á dependencia,
se non pago luz cortan se non pagas gas-oil non funcionan os camións, etc. A algún
almacén que se lle pagou deste xeito agora nin así subministran.2.- ¿Quería saber as xestións dese anteproxecto de SUPERPORTO dado que xa levan
gobernando dous anos?
Resposta o señor alcalde – presidente dicindo que ben, que xa está aquí o estudio. Pódeo
pedir está aquí no concello.-

2.- Sobre o dragado da ría ¿Cómo está?.
Resposta o señor alcalde – presidente dicindo que xa saíu licitado, que está en apertura de
sobres de tres fases e sairá adxudicada esta semana o dragado do canle e vaise facer a
obra antes do verán.3.- Infórmenos sobre a adxudicación da cafetería do Centro Social.
Resposta o señor alcalde – presidente dicindo que está pendente de saír publicado no BOP
o anuncio de licitación para presentación de ofertas en quince días, tralo período de
presentación de ofertas adxudicarase.Concluído o anterior, ás vinte e catro horas, 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, certifico.O secretario,

O alcalde,

Vicente Pastor Martínez

Javier Jorge Castiñeira

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Número: 2013-0004 Fecha: 15/05/2013

Resposta o señor alcalde – presidente dicindo, ¿falaron coa directiva?. Non entendo as
preocupacións, se alguén se interesou polo Asilo é o alcalde, conseguiuse unha
subvención e aínda non presentaron a xustificación ata hai unha semana para poder
cobrala, mais compromiso que ese non o entendo. O Asilo é verdade que é unha
asociación benéfica e ten unhas limitacións graves de capital e os recursos teñen as súas
dificultades, ten un mérito e non poden afrontar mais do que teñen.-

Cód. Validación: Z32S3SCKALCXL7HMWJRKFWED4 | Verificación: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 44

1.- A primeira é sobre o ASILO volve a saír o tema da calefacción, ¿Qué fixo por parte da
alcaldía, se se interesou e cómo está o tema do Padroado para analizar un pouco a xestión?

ACTA DEL PLENO

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

