
CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO    PLENO      
   EN  DATA 22  DE DECEMBRO DE 2014  

ASISTENTES:  

PRESIDENTE

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

CONCELLEIROS/AS

D.  PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)

Dª. MERCEDES J. GONZÁLEZ ALONSO (PP)

Dª.  Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)

D.  JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)

D.  RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)

Dª.   ANA ISABEL VILLARINO ALONSO  (MEMBRO NON 

ADSCRITO)

D.  ENRIQUE  COTARELO  GARCÍA  (MEMBRO  NON 

ADSCRITO)

D. JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO  (MEMBRO NON 

ADSCRITO)

D   XAIME  CANCIO  RODRÍGUEZ  (MEMBRO  NON 

ADSCRITO)

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 

Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

INTERVENTORA

Dª. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ SANTIN

SECRETARIA

Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ

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

No  salón  de  xuntas  do 
concello  de  Foz,  sendo  as 
vinte  horas e trinta  minutos 
do  día  vinte  e  dous  de 
decembro  de  dous  mil 
catorce,  reúnese,  en  sesión 
extraordinaria  e  primeira 
convocatoria,   o  concello 
pleno, baixo a presidencia do 
señor alcalde  presidente don 
Javier  Jorge  Castiñeira,  coa 
asistencia  dos  señores/as 
concelleiros/as  relacionados 
ao  marxe. Asiste  a 
interventora,  habilitada 
estatal,  María  Cristina 
González Santin, actuando de 
secretaria, a habilitada estatal, 
Ana Barreiro Gómez, que da 
fe do acto.-

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os trece 
concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación), o señor alcalde declara aberto 
o acto e, 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,  DOS  BORRADORES  DAS  ACTAS  DAS  SESIÓNS 
ANTERIORES, EXTRAORDINARIA E URXENTE DE DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, E 
ORDINARIA  DE  DATA  27  DE  NOVEMBRO  DE  2014.- Por  unanimidade  dos/as  trece 
__________________________________________________________________________________________________________

C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo)

1



señores/as  concelleiros/as  asistentes  acórdase  prestar  aprobación  aos  borradores  das 
actas das sesións anteriores extraordinaria e urxente de data 20 de novembro de 2014, e 
ordinaria de data 27 de novembro de 2014, en todos os seus extremos e nos seus propios 
termos.-

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

RELACIÓN DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE O 24/11/2014 AO 17/12/2014

data resumo
17/12/201

4 12:35 APROBACION E PAGO FACTURAS
17/12/201

4 12:34 RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE AUDIENCIA E ALEGACIONS FINCA FAZOURO
17/12/201

4 12:34 RESOLUCION TRAMITE AUDIENCIA FINCA REIRIZ
17/12/201

4 12:34 D141217 CONVOCATORIA XGL EXT. DE DATA 18 DECEMBRO 2014
17/12/201

4 12:33 RESOLUCION TRAMITE AUDIENCIA FINCA REIRIZ
17/12/201

4 12:33 RESOLUCION TRAMITE AUDIENCIA FINCA REIRIZ
17/12/201

4 12:32 LEVANTAMENTO REPARO APROBACION FACTURAS
17/12/201

4 12:29 RESOLUCION CONCESION LICENZA ANIMAIS PERIGOSOS IVAN AIRA BAÑA
16/12/201

4 14:40 PAGO DE FACTURAS
16/12/201

4 14:08
Ordenación pago Diputación Provincial anuncio B.O.P. aprobación e período 
cobro padróns

15/12/201
4 18:08 APROBACION E PAGO DE FACTURAS

15/12/201
4 14:43 Solicitud salón de Actos CENIMA

15/12/201
4 14:10

Resolución Alcaldía de 15/12/2014, Exención minusvalía María Antonia 
Sánchez Martínez, matrícula 4227 DSV.

15/12/201
4 11:07 Devolución subvención non xustificada "Auxiliares servizos múltiples" 2011.

15/12/201
4 11:06 cumprimento bienio raquel garcia couso

15/12/201
4 11:06 CUMPRIMENTO TRIENIO ROSA VARELA VILLASANTE

15/12/201
4 11:06 Devolución dereitos matrícula praza Interventor Interino Belén Quelle Pérez
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15/12/201
4 11:01 Ordenación de pago facturas varias

15/12/201
4 11:01 D141215 REMISION EXPTE. Nº 1962/14

15/12/201
4 11:00 D141215 REPRESENTACION E DEFENSA EXPTE. Nº 1962/14

15/12/201
4 11:00 Pago asistencia decembro alumnos curso Socorrismo en espazos acuáticos

15/12/201
4 10:34

Resolución Alcaldía de 15/12/2014, Exención minusvalía José Reigosa Méndez, 
matrícula 2678 GVK.

15/12/201
4 10:03

Resolución Alcaldía de 12/12/2014, Exención antigüidade Encarnación 
Cabanillas Moreno, matrícula M -6538-KK.

15/12/201
4 10:03

Resolución Alcaldía de 15/12/2014, Exención antigüidade Marcos José López 
Seijas, matrícula NA-9242-AK.

12/12/201
4 11:44 D141212 CONVOCATORIA C.I. ASUNTOS PLENO DE 16/12/2014

12/12/201
4 11:44

Resolución Alcaldía de 12/12/2014, Exención minusvalía Josefa Souto Legaspi, 
matrícula 9682 HMD.

12/12/201
4 11:43 D141212 CONVOCATORIA C.I. DE CONTAS DE DATA 16 DE DECEMBRO DE 2014

12/12/201
4 11:43

Resolución Alcaldía de 12/12/2014, Exención minusvalía Dulce María Alonso 
Rojo, matrícula O -3848-AL.

12/12/201
4 10:04

Resolución Alcaldía de 12/12/2014, Exención antigüidade Félix Basanta 
Acevedo, matrícula O -0770- B.

12/12/201
4 9:57

Resolución Alcaldía de 11/12/2014, Exención minusvalía María Josefa Cordal 
Rego, matrícula M -3101-VF.

12/12/201
4 9:56

Resolución Alcaldía de 11/12/2014, Exención minusvalía José María García 
Rozamontes, matrícula 8532 FJL.

12/12/201
4 9:56

Resolución Alcaldía de 11/12/2014, Exención minusvalía José María Echevarría 
Palmeiro, matrícula 8496 DGH.

12/12/201
4 9:56 Solicitud Salón de Actos CENIMA

12/12/201
4 9:56

Resolución Alcaldía de 12/12/2014, Exención antigüidade Jesús Otero Cillero, 
matrícula LU-8509- B.

11/12/201
4 10:26

Resolución Alcaldía de 11/12/2014, Devolución IVTM-2014 Antonio Rojo del 
Palacio, matrícula LU-7609- V.

11/12/201
4 9:58

Resolución Alcaldía de 11/12/2014, Exención minusvalía Antonio Palmeiro 
Fernández, matrícula 6355 BSL.

10/12/201
4 14:52 DECRETO de Alcaldía de concesión do SAF a Dependentes

10/12/201
4 13:18 MP 35/2014, XERACION CREDITO GASTOS ASILO

10/12/201
4 13:13 DECRETO de Alcaldía de MODIFICACIÓN/INCREMENTO do SAF a Dependentes

10/12/201
4 13:05 DECRETO de Alcaldía de concesión do SAF a Dependentes

10/12/201
4 13:01 APROBACION FACTURAS SUBVENCION ASILO

04/12/201
4 14:35

Pago a xustificar Alcaldía para "chaves dixitais Radio Foz", "Arranxo teléfono 
mesa Radio Foz" e "Alumeado nadal"
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04/12/201
4 14:35

Prórroga licenza de obra en solo rústico, rehabilitación de vivenda unifamiliar 
en Caritel.

04/12/201
4 13:04

Aprobación e ordenación pago axudas transporte público alumnos curso 
Socorrismo. Novembro.

04/12/201
4 13:04 APROBACION FACTURAS SUBVENCIONES

04/12/201
4 13:02 xustificacion pago a xustificar

03/12/201
4 13:58 rep legalidade

03/12/201
4 13:56 EXPDTE. 33/2014 DE XERACION E TRANSFERENCIA. PISTA CAMPO CABANA

03/12/201
4 13:54 Aprobación padróns axuda fogar setembro-outubro.

03/12/201
4 13:53 Aprobación padrón servizo escolas deportivas outubro

03/12/201
4 13:51 expdte. 34/2014 de  xeración de credito

03/12/201
4 13:50 resp patr

03/12/201
4 13:50 resp patrimo

03/12/201
4 13:49 resp patrim

02/12/201
4 11:09 apro definit proxect de urbaniza

02/12/201
4 11:08 RESOLUCION PRESENTACION ALEGACIONS FINCA AVD VIVEIRO

02/12/201
4 11:07 RESOLUCION ALCALDIA PRESENTACION ALEGACIONS FINCA EDUARDO PONDAL

01/12/201
4 12:40 RESOLUCION ALCALDIA ORDE EXECUCION CORPORACIONS

01/12/201
4 12:39 Devolución dereitos matrícula praza Interventor Interino

01/12/201
4 12:35

Pago Deputación Provincial anuncio en B.O.P. aprobación e pedríodo cobro 
padróns auga, recollida lixo... 5º bimestre 2014.

01/12/201
4 11:31 Decreto de Alcaldía de concesión do SAF libe concorrencia

27/11/201
4 11:52

Aprobación e ordenación pago edicto prezo público prestación servizo 
representacións en B.O.P.

27/11/201
4 11:52 APROBACION Y PAGO FACTURAS SUBVENCION INCENDIOS

27/11/201
4 11:51 D141126 APROBACION PADRON VADOS 2014

27/11/201
4 11:50 nomina novembro 2014

27/11/201
4 11:49

Ordenación Diputación Lugo publicación edicto aprobación e período cobro 
padrón vados 2014 en B.O.P.

25/11/201
4 11:12 MODIFICACION PRESUPUESTARIA 32/2014
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25/11/201
4 11:12 APROBACION E PAGO FACTURAS OBRADOIRO DE EMPREGO "PARDO DE CELA"

25/11/201
4 11:10 APROBACION Y PAGO FACTURAS SUBVENCION MERCADOS MUNICICPALES

24/11/201
4 13:50 FRAS. MOVISTAR NOVIEMBRE

24/11/201
4 11:08 D141124 CONVOCATORIA PLENO ORD. 27/11/14

3.- APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL PARA O ANO 2015.-  Pola Secretaria 
Municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de 
Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada o día 16 
de decembro de 2014, que no seu literal indica:

“ Por Secretaría dáse conta do Orzamento Xeral para o ano 2015.-

Intervén o señor ALCALDE-PRESIDENTE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e expón que desde  
que se incorporou esta Interventora, Cristina González Santin, fíxose un traballo moi intenso  
e  quérense  traer  os  orzamentos  do  ano 2015,  porque  os  anteriores,  desde  o  ano 2012,  
atópanse prorrogados.-

Di que os aspectos fundamentais deste orzamento son:

-Cubre a demanda de gastos correntes.-
-No Capítulo de Ingresos  no ano 2012,  era de 5.900.000 €,  e  non estaban recollidas  a  
totalidade  das  horas  de  dependencia,   que  subiron,  a  depuración  tamén  aumentou  a  
recadación. Tamén hai máis altas catastrais, pero non está contabilizada a suba do 10% que  
se levou a Pleno, e aprobara a non aplicación.-
-No Capítulo de Gastos, hai que dicir que subiron os gastos por Sogama.-
- Outros servizos como obras e subvencións.-
- Non se amortizaron prazas.-
-Mantense  a  produtividade,  o  Fondo  Social  e  a  suba  do  30%  que  se  estableceu  coa  
aplicación do RPT.-
-Levase o pago proporcional  da paga extra de 2012, de 44 días.-
-Di que se tiveron reunións cos representantes do persoal  e que se quedou en ter outra  
reunión para o vindeiro venres día 19 de decembro.-
-En Asuntos Sociais aumentase o importe con respecto ao ano 2012, e dotase unha partida  
de emerxencia de 12.000 €.-
-Tamén se levan as subvencións a clubes, asociacións, etc, outras irán por contrato para  
facilitarlles a xustificación.-
-Axudas para o Asilo de Anciáns, para os Discapacitados e para a Protectora de Animais.-
-Aumentase a partida para Protección Civil.-
-Dótase tamén con 1.000 € a Preescolar na Casa.-
-Hai subvencións para a Escola de Vela, Clube de Tenis, e tamén para o Grupo Folklórico  
“Andaravio”.-
-En Turismo, un guía para a Basílica de San Martiño.-
-Para o Centro Comercial Aberto, 15.000 €.-
-Dotase o inventario de camiños públicos.-
-Haberá dotacións e inversións para:

-Campo da Cabana.-
-Campo de Fútbol de Malates.-
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-Arranxo da Piscina Municipal.-
-Arranxos en Camiños Municipais: 150.000 €.-
-Mantemento das Vías Públicas: 170.000 €.-

-Incorporase o Fondo de Continxencias como algo novedoso.-
-A Partida de créditos  bancarios  que  non temos,  pero mentres  non se  amorticen,  como  
precisión que se poderá utilizar para outras Partidas.-

Este orzamento cumpre o principio de estabilidade e regra de gasto, son uns orzamentos  
adaptados á realidade.-

Di que se someteu á Mesa de representación de Persoal e o venres someterase outra vez.-

A continuación  intervén  a  Portavoz  do  Grupo Municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que se van abster porque tiveron moi pouco tempo para estudalos.-

Intervén  o  Portavoz  do  Grupo  Municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, e di que non tivo tempo para facer  unha análise pormenorizada, pero si vin a  
necesidade  dun  orzamento  adaptado  á  realidade,  di  que  veu  temas  positivos  como  a  
aplicación  da  RPT,  subvencións  a  Preescolar,  e  os  rogos  que  xa  trouxeron,  como  o  
inventario de camiños.-
Pide que inclúan nas Bases de Execución:

-Redución da vinculación xurídica das Partidas.-
-Que os contratos menores sexan por concorrencia e que se saquen os caducados.- 

Nos Ingresos:
-Que se aplique a vía executiva e que funcione mellor Recadación.-
-Bonificacións  e  exencións  nos  impostos  a  familias  con  poucos  recursos  e  a  
imposición do IBI á Igrexa Católica.-

Nos Gastos:
-Maior control.-
-Proposta de gasto para realizar os gastos.-
-Non contratar empresas para aqueles traballos que poida realizar o Concello.-
-Que se aplique o Plan de Saneamento.-

Manifesta que eles vanse abster.-

Intervén novamente o señor  ALCALDE-PRESIDENTE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di  
que ao ter un orzamento tan pequeno, non se podían solicitar subvencións, etc., e o nivel de  
vinculación recortouse.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di  
que eles vanse abster, pero piden un Plan de Emprego para o Concello. Di que non hai  
inversións  en  pistas  de  parroquias,  queren  informes  detallados  de  técnicos  do  valor  de  
reparación das pistas. Pide tamén Propostas por parroquias, como é o saneamento en San  
Acisclo.-

Intervén o señor  ALCALDE-PRESIDENTE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  e di que está a  
disposición dos Grupos para avanzar. Di que o Plan de Emprego non se pode levar a cabo  
por problemas legais.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,  
e  di  que  non  tivo  tempo  de  analizalo,  pero  si  que  cree  que  repercute  nos  cidadáns  e  
grávanse, non é como di vostede na memoria.-
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-Quere que se mellore o tema de Axuda no Fogar, e di que o informe da Interventora, no  
apartado 9, na Disposición Transitoria 16 da Lei 7/85, permite a aprobación pola Xunta de  
Goberno Local.-       
-Di que as subvencións nominativas que non van, vaian vía contrato.-
-Na Partida de festas quere que vaia máis para Axuda no Fogar.
- Di que non se traballa na recuperación de servizos públicos con traballo temporal.-
-Hai tres facturas importantes: Persoal,  Sogama e a factura eléctrica, quere que salvo o  
persoal o resto se rebaixe.-
-Que se traballe na concesión do Plan de Inversións.-
Manifesta que fará unha proposta por escrito, e que se vai abster.-
  
Tralo debate pola presidencia,  sométese a aprobación inicial do Orzamento Xeral para o  
ano 2015 a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

. VOTOS A FAVOR: PP (3).-

. VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

. ABSTENCIÓNS:   UNIFOZ  (2);  MIXTO-BNG  (1);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (4).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

 DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL PARA O ANO 2015 “.-

A continuación intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e expón que o 
orzamento levouse a Comisión do Pleno para que se sometese ás valoracións dos grupos 
políticos, e non todos se quixeron pronunciar.-
Manifesta que quere dar as grazas ao servizo de Intervención e Secretaría polo intenso 
traballo realizado, despois de pasar por catro interventores ao longo do ano.-

Explica que nos orzamentos de ingresos:

-Cubrense todos os gastos.-
-Houbo cambios importantes nos ingresos e gastos.-
-No ano 2012 non estaban recoñecidos todos os ingresos pero sí os gastos.-
-No SAF aumentaronse as horas e os ingresos.-
-Teñense en conta as altas e os valores catastrais.-

Di que en gastos:
-Houbo un aumento do gasto no tratamento de residuos por Sogama.-
-Obras e subvencións que se incluen novas.-
-Persoal non se amortiza, manterase a produtividade, contemplase a aplicación 
do 30% da RPT, que se aprobou no ano 2011, tamén se prevé o pago da paga 
extraordinaria  do  ano 2012.  Dicir  que estes  puntos foron aprobados en dúas 
reunións cos sindicatos por unanimidade.-
-No SAF aumentaronse as horas que se dan por parte da Corporación, que non 
estaban previstas.-
-As Axudas de Emerxencia levan 10.000 euros.-
-As subvencións a clubes  e asociacións mantéñense, e inclúense novas, como a 
Asociación de  Discapacitados,  o  Asilo,  etc.,  e  aumentánse  as  dotacións para 
Andaravio, o Clube Ciclista, Protección Civil, etc.-
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-Vai unha dotación de 10.000 euros para o guía da Basílica de San Martiño.-
-Dotase ao Comercio Aberto cunha subvención.-

Di que en inversións:

-O Campo da Cabana dotase con 10.000 euros.-
-A Piscina Municipal dotase con 10.000 euros.-
-Camiños veciñais, 150.000 euros.-
-Hai dotación tamén para vías e obras.-
-165.000 euros de créditos bancarios a cargo de remanente. Despois do mes de 
xaneiro poderá modificar estas partidas  para outras funcións.-
-Fondo de continxencia novo para obras e necesidades de emerxencia.-

Di que son orzamentos reais, adaptados á realidade, cumpre a estabilidade orzamentaria 
e a regra de gasto, así como os informes de intervención. Manifesta que está aberto ás 
propostas dos grupos, pero di que si non se aproba, poderiase aprobar por Xunta de 
Goberno Local Extraordinaria Urxente, xa que o Concello non pode ter un orzamento 
máis de dous anos prorrogado.-

Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e di que o seu grupo fixo algunhas propostas pero non sabe se foron 
incluidas. Piden a rebaixa do IBI, que xa pediran en anos anteriores, pero vaise aprobar 
igual. No Plan de Emprego que pedimos, ¿ qué prazas son para traballos de carácter 
temporal?,  axuda  no  fogar,  xardiñería,  para  moitos  xoves  desempregados,  etc,  etc. 
Manifesta que as propostas son as mesmas que no ano 2013, fancendo fincapé no Plan 
de Emprego,  na eliminación de barreiras arquitectónicas, etc.-

A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, e di que é necesario o máximo consenso posible nos orzamentos, 
e ve  necesario que o saquen adiante, porque un orzamento prorrogado de dous anos non 
se adapta á realidade. Manifesta que ve ben que se reduza a vinculación xurídica do 
crédito,  o  inventario  de  camiños,  pero  feito  polos  propios  empregados,  non  por 
empresas externas, como xa pediu o BNG fai anos.-

Pide que as Bases de Execucion inclúan:

-A participación cidadá.-
-A contratación menor con bases que garantan a publicidade e a igualdade.-
-Cumprir cos criterios no reparto da produtividade.-
-Que se saquen as prazas vacantes.-
-Que  se  adapten  os  ingresos  aos  criterios  das  caixas,  e  non  aos  dereitos 
recoñecidos, que se aplique a vía executiva, que se modifiquen os impostos a 
familias con problemas económicos ou numerosas.-
-Que se baixe o tipo de gravamen.-
-Que  está  de  acordo  coa  suba  salarial,  coas  novas  subvencións,  obras  de 
adecentamento, co mantemento de preescolar na casa, pide un control de gasto 
antes de que se produza o gasto, ou polo menos unha revisión dos prezos, así 
como o contrato de Sogama con novas subidas aprobadas por Decreto.-
-Non contratar empresas en traballos que non se necesitan.-
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-Control do Plan de saneamento.-
-Baixar a asignación ao Alcalde e aos grupos políticos, así como as dietas dos 
Concelleiros, e que vaian a unha partida de gasto social.-
-Nas inversións reais a parroquias, que se respeten os criterios aprobados.-
-Na revisión de partidas, o abastecemento de auga, SAF e alumeado.-
-Eliminar as partidas das empresas de xardiñería.-
-Eliminar a partida de gastos para o inventario.-
-Baixar a partida de asignación aos grupos políticos.-
-Baixar a partida de Recursos Contenciosos/Administrativos.-

Propón que se invirtan as baixas anteriores nas seguintes Propostas:

-Contratación para SAF.-
-Axudas de Emerxencia Social.-
-Dinamización do comercio e actividade empresarial, sobre todo os novos.-
-Adecentar o piso de arriba da Galiña Azul.-
-Gasto en políticas de igualdade.-

Manifesta que, o non ter débeda por non incluir o pago a proveedores,  foi grazas á 
oposición, porque así non se terán que pagar intereses a 8-10 anos.-

Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
di  que  son  orzamentos  electoralistas,  non  se  destina  ningún  euro  a  emprego,  para 
combatir o paro, hai familias que non teñen ingresos, e non entenden como se dota de 
10.000 euros ao Campo da Cabana, cando podía ir por subvención. Manifesta que faltan 
inversións  en  parroquias,  locais  de  asociacións,  o  saneamento  de  San  Acisclo,  e 
memoria valorada das inversións.-

Di que o non ter débeda débese á actuación da oposición que non os quixo aprobar.-

Expón a continuación as seguintes propostas:

-Fondos de Continxencia, 100.000 €.-
-Festas, 10.000 €.-
-Créditos bancarios, 65.000 €.-
-Contratación da elaboración do Inventario, 10.000 €
-Guía de Turismo, 15.000 €.-
-Que se destinen 200.000 € a un Plan de Emprego.-

Pide  tamén  que  na  partida  orzamentaria  de  vías  e  obras,  que  se  fagan  memorias 
valoradas  polos  Técnicos  e  Mesa  de  Contratación  donde  participemos  os  grupos 
políticos.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ,  e di  que de nada serve isto se o pode aprobar por Xunta de Goberno 
Local, e coincidindo cos compañeiros de UNIFOZ,  propón:

-Un aumento na partida do SAF.-
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-Un aumento na partida de subvencións para coros, asociacións, etc.-
-Que se saquen as prazas de persoal e non se destine a empresas.-
-Un Plan de Emprego Xuvenil,  no que coincidimos todos os partidos políticos.-
-Que se traballe na compostaxe.-
-Que se traballe na eliminación de barreiras arquitectónicas, e pintar os pasos de 
peóns.-
-Mantemento  da  Casa  da  Cultura,  do  Pavillón,  da  Sala  Bahía  e  o  Salón  de 
Plenos.-
-Elaboración de memorias técnicas para inversións.-
-Plan  de  Actuación  en  Vilaxoane,  os  xardíns  da  Rapadoira,  o  Polígono 
Industrial, etc.-

Pero manifesta que da nada serve si xa se poden aprobar por Xunta de Goberno Local.-
Intervén  novamente  o  señor ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  as 
proposicións que presentan os membros do grupo municipal UNIFOZ e XAIME CANCIO, 
parecelle increíble,  porque non sabe se son un só partido  UNIFOZ ou o  PSOE. Di que 
vostedes presentaron hoxe as proposicións, e nin se presentaron con anterioridade por 
aquí, nin fixeron proposicións con anterioridade, pero nós imos a contestarlle hoxe aquí, 
e as proposicións que fan son en parte interesantes, pero non entende que o presenten 
pola maña e que queiran resposta inmediata, pero intentarei dar respostas:

-Manifesta que o Plan de Emprego que piden os grupos non se pode establecer  
como tal porque non se pode aumentar a masa salarial.-

-Próponse que unha vez que se paguen os créditos cos bancos, traeráse a Pleno 
unha modificación orzamentaria para emprego ou para inversións, de acordo cos 
informes dos técnicos,  e  quere que conste  en acta  de  que no vindeiro Pleno 
intentarase traer estas modificacións.-

-En relación a Sogama, farase o que se poida, porque os problemas son para os 
Concellos insumisos.-

-A paga do Alcalde é de 42.000 € brutos anuais, 2.100 € mensuais, e di que 
outros Alcaldes tiveron que reducir o seu soldo.-

-Os 10.000 € para a Galiña Azul e para o baixo cuberta, non se pode facer.-

-Comprométense a destinar nun futuro cartos para a xeración de emprego.-

Di que non imos ter débeda porque se fixo un esforzo moi grande a través de pagos de 
tributos do Estado , e foi moi duro porque non se chegaban a pagar nóminas. Din que 
son orzamentos electoralistas pero eu non os considero, cando se teñen en conta moitas 
necesidades do pobo.-

Diríxese ao señor Cancio e dille que non diga que non trae os orzamentos preparados, 
porque me comprometo a traer unha partida orzamentaria para empregos.-

Di que o inventario de camiños públicos é moito máis complicado e necesita un pe na 
rúa para poder levalo a cabo, e o Concello non ten persoal cualificado.-

10



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

A continuación intervén a Portavoz do grupo municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ 
CAMPOAMOR, e explica que eles viñeron recoller os orzamentos o luns á maña e non se 
puideron levar á Comisión, e posteriormente reunironse co señor Cancio para levar a 
cabo a proposta, e como o sábado non estaba aberto o rexistro fixemolo hoxe.-

Respostalle  o  señor  ALCALDE,  e  dille  que  el  dixolles  que  se  pasaran  o  luns  para 
discutilo, pero non se presentou.-

Non á modificación, irá para emprego e para inversións.-

Intervén  a  continuación o  Portavoz do  grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, e di que o BNG xa lle presentou as propostas fai unha semana, 
pero  non  vexo  que  houbera  disposición  a  aceptar  algunhas  delas.  Manifesta  que  a 
contratación  de  persoal  en  diferentes  servizos  prioritarios  pódese  levar.  O  Plan  de 
Emprego  mirarase  cando  o  traia,   pero  pódese  facer  como  fan  outros  Concellos, 
Deputación, Xunta. Di que Sogama non é sostible e repercute sobre os cidadáns, polo 
que  traeremos  unha  proposta  para  Pleno.  O  salario  do  Alcalde  non  é  demagóxico, 
queren que vaia para axudas sociais. Manifesta tamén que na Galiña Azul queren que se 
cubra  a  azotea,   tal  e  como  se  comprometeu  a  Delegada  Territorial.  Non  sos  os 
orzamentos que  lle  gustarian  ao  BNG, queren  unhos orzamentos  máis  sociais,  pero 
imonos abster para que sexan unhos orzamentos o máis actuais posibles.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e 
di  que  ven  que  é  máis  vontade  política,  outros  Concellos  xa  o  fixeron,  pero  si  se 
compromete  a  destinar  partidas  a  este  Plan,  pensarémolo.  Manifesta  tamén  que  os 
gastos en contenciosos son en parte do Partido Popular.-

Intervén  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  é  por  culpa  do 
bipartito e de particulares.-

Intervén novamente o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di 
que cando vostede chegou ao goberno había débeda bancaria, operacións de tesourería e 
5000.000 € de impostos por recaudar, polo que non entenden tanto chorar.-

A  continuación  intervén  o  Concelleiro  membro  non  adscrito,  XAIME  CANCIO 
RODRÍGUEZ,  e  di  que  él  cree  que  é  todo  cara  á  galería,  xa  que  senón  o  traería. 
Manifesta que non entende porque non trae a modificación do IBI,  porque repartiría 
riqueza entre todos os veciños e non a suba dos valores catastrais.-

Intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que é imposible que por 
prazos se aprobara a modificación do IBI, non chegabamos o un de xaneiro, pero non se 
aplicará a suba do Estado do 10% ao ter actualizados os valores catastrais. Manifesta 
que se compromete a traer modificacións orzamentarias para facer frente a ese Plan de 
Emprego e inversións, pero non é cousa súa o non aumentar a masa salarial.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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- Votos a favor: 5 (PP).-

- Votos  en  contra:  3  (UNIFOZ)  e  (CONCELLEIRO  MEMBRO  NON  ADSCRITO: 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ).-

- Abstencións:  5 (MIXTO-BNG) e (CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: 
RAMÓN  SIXTO LEGASPI,  ANA  I.  VILLARINO ALONSO,  ENRIQUE COTARELO 
GARCÍA E JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO).-

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 16/12/2014 RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 
EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

4.-  APROBACIÓN DA ADENDA NO CONVENIO COA UNED.- Pola Secretaria Municipal 
dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de 
Pleno, acadada na súa sesión extraordinaria celebrada o día 16 de decembro de 2014, 
que no seu literal indica:

“ Por Secretaría dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 15 de decembro de 2014, cuio  
teor literal di:

“ PROPOSTA DE ALCALDÍA

Por esta Alcaldía sométese a estudio a Comisión informativa municipal  de asuntos para o  
Pleno a proposta de aprobación da “Adenda de Modificación dos Estatutos do Consorcio do  
centro Asociado da Universidade Nacional de Educación a Distancia en Lugo”.

Visto  que  por  Acordo  Plenario  de  data  de  24  de  marzo  de  2006  deuse  aprobación  a  
elaboración dun Convenio entre o Patronato Asociado da UNED na Coruña e o Concello de  
Foz para a creación dunha Aula no Concello de Foz.

Visto que con data de 18 de maio de 2006 firmouse o Convenio entre o Patronato Asociado da  
UNED na Coruña e o Concello de Foz para a creación dunha Aula no Concello de Foz, entre o  
Concello e o Centro Asociadota UNED da Coruña.

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 

- Disposición Adicional Vixésima de la Lei 30/1992, de 26 de novembro de RXAP-PAC  
- E o resto de Disposicións vixentes de xeral aplicación.

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración da Comisión informativa  
municipal de asuntos para o Pleno a seguinte proposta:

PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte Adenda:

 “Adenda de Modificación dos Estatutos do Consorcio do centro Asociado da Universidade  
Nacional de Educación a Distancia en Lugo”.

ADENDA  DE  MODIFICACIÓN  DE  LOS  ESTATUTOS  DEL  CONSORCIO  DEL  
CENTROASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA EN  
LUGO
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INTERVIENEN

El  señor  presidente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Lugo,  D.  José  Ramón  Gómez  
Besteiro,  el  señor alcalde-presidente del  Excmo. Ayuntamiento de Lugo.,  D.  José Clemente  
López Orozco y el Sr. Rector Magnífico de la UNED, D. Alejandro Tiana Ferrer.

Todos tienen y se reconocen mutuamente capacidad en la representación que ostentan y

EXPONEN

Que las Instituciones a las que representan consideran como un objetivo de gran importancia  
la promoción educativa y cultural de todos los vecinos de Lugo y convienen en reconocer que  
la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  constituye  un  importante  medio  para  
conseguir el objetivo mencionado.

Que la aprobación de las Leyes 27/2013, de 27· de diciembre y 15/2014, de 16 de septiembre  
ha introducido trascendentes modificaciones normativas de carácter imperativo que afectan  
sobremanera a la regulación de los Consorcios. La adaptación de los Estatutos a lo dispuesto  
en  las  citadas  Leyes  resulta  no  sólo  necesario  sino  también  urgente,  dados  los  plazos  
establecidos por el Legislador.

Que el hecho de que ambas leyes compartan un objeto común, la modificación de la normativa  
reguladora  de  los  Consorcios  a  las  necesidades  y  retos  actuales  de  las  Administraciones  
Públicas, así como las exigencias de que las modificaciones de los Estatutos se hagan de la  
forma más eficaz y causando las menores dificultades posibles motivan que la adaptación de  
los  Estatutos  a las dos  leyes  precitadas se realice de forma conjunta mediante el  presente  
instrumento.

Que  la  actividad  social  y  educativa  que  lleva  a  cabo  este  Centro  Asociado  tanto  en  la  
realización  de  actividades  académicas  y  docentes  como  en  la  gestión  de  las  actividades  
administrativas  invita  a  profundizar  en  su  desarrollo,  entre  otras  medidas,  a  través  de  la  
adaptación de las Estructuras del resto de las unidades que conforman el sistema docente de la  
UNED, incluido este Centro Asociado a la realidad y crecimiento del Campus territorial a cuya  
red  de  Centros  Asociados  pertenece  el  Centro  de  Lugo,  por  lo  que  la  adaptación  de  los  
Estatutos que se plantea debe permitir preparar futuros desarrollos.

En virtud de lo expuesto,

ACUERDAN:

A. Introducir las siguientes modificaciones en el Texto de los Estatutos del Centro Asociado:

Primero. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 3, con la siguiente redacción: "De  
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra

d)  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Disposición  
Final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la  
Administración Local, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Segundo. Seda la siguiente redacción al artículo 5:

Artículo 5.- Domicilio social.-
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El Consorcio, tendrá como domicilio social el Edificio de la Sede Central de la UNED, Bravo  
Murillo, 38, 28015, Madrid, sin perjuicio de que pueda determinarse como domicilio fiscal, a  
efectos de notificaciones o para concretas cuestiones la sede del Centro.

Tercero. Seda la siguiente redacción al apartado 1 del artículo 7:

Artículo 7.-

1. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Lugo y queda incluido,  
a todos los efectos que procedan, en la estructura que establezca la UNED para favorecer el  
funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura de Tecnología Educativa.

Cuarto. Se introduce un nuevo artículo 13.Bis que será el primero del Capítulo 111 con la  
siguiente redacción:

Artículo 13.bis.-

El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la UNED,  
en cuanto que es la Administración Pública a la que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a  
lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales  
que será responsabilidad del órgano de control de laUNED. El Consorcio formará parte de los  
presupuestos e incluirse en la cuenta general de la UNED".

Quinto. Se  introduce  un  nuevo  artículo  17.Bis  que  será  el  último  del  Capítulo  IV  con  la  
siguiente redacción:

Artículo 17.bis.-

El  régimen  jurídico  del  personal  funcionario  y  laboral  del  Consorcio  será  el  aplicable  al  
personal de la UNED y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para  
puestos de trabajo equivalentes de la Universidad."

Sexto. Seda la siguiente redacción al artículo 25:
Artículo 25.-

1.  El  Centro remitirá anualmente a la  UNED, en los plazos  que a tal  efecto fije  ésta con  
carácter general, una Memoria de las actividades realizadas durante el curso. A efectos del  
cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.bis del presente Estatuto, deberá remitir toda la  
información económica y financiera que la UNED le requiera en el plazo previsto en el artículo  
83.2  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre.  Esta documentación,  deberá ajustarse  a  los  
modelos que la UNED establezca para los Centros Asociados.

2. La UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier momento.

Séptimo. Seda la siguiente redacción al Capítulo VII:

CAPITULO VII. DE LADISOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL CONVENIO

Artículo 32. Derecho de Separación.

El  derecho  de  separación  podrá  ser  ejercido  por  cualquiera  de  las  partes  en  lostérminos  
previstos en el  artículo 12 de la Ley 15/2014,  de 16 de septiembre,  de racionalización del  
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Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.  En caso de que el  ejercicio del  
derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se estará a lo dispuesto en el  
artículo 13.2 de la referida ley.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.

El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:

- Por disposición legal.

- Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.

- Por insuficiencia de medios económicos.

-  Por el  ejercicio  del  derecho de  separación por  la  UNED o por cualquiera  de  los  otros  
miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no deseen  
separarse la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo  
13.1 de la Ley 15/2014.

1. En caso de disolución del  Consorcio,  cada Entidad asumirá la responsabilidad del  
personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

2. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una  
sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si  
es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto  
inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero  
debiendo  indemnizar  a  las  demás  por  el  importe  del  valor  de  sus  aportaciones  
actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.

3. No  obstante,  antes  de  que  las  entidades  consorciadas  decidan  la  disolución  del  
Consorcio/Patronato, la Junta de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad  
de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar  
con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase  
que puede hacer frente a todos los gastos.

4. B. Igualmente acuerdan que la UNED propondrá en el plazo de un plazo no superior al  
31 de diciembre de 2016 desde la  aprobación del  presente instrumento a la  Junta  
Rectora un proyecto de Estatutos en los que se recoja un texto refundido de los mismos  
que incorpore  las  modificaciones  introducidas,  los  adapte  y  armonice y  recoja las  
disposiciones pertinentes para la adaptación de los mismos a los cambios normativos y  
organizativos motivados por el  desarrollo legal  y reglamentario previsto en la  Ley  
15/2014.

SEGUNDO.- Facultar ao Señor Alcalde para a firma de tódolos documentos”.-

Intervén  a  Portavoz  do  Grupo  Municipal  UNIFOZ,  ANA  MARÍA  LÓPEZ  CAMPOAMOR,  e  
manifesta que eles están a favor.-

Intervén o Portavoz do Grupo Municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e 
di que se faga en galego, e pregunta polo tema do persoal que ten que asumir o Concello.-
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Debatido  suficientemente,  pola presidencia  sométese  a Proposta de Alcaldía  anteriormente  
transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte:

-VOTOS A FAVOR: PP (3); UNIFOZ (2);  CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS  
(4).-

              - VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-
-ABSTENCIÓNS: MIXTO-BNG (1).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA ADENDA NO CONVENIO COA UNED “.-

Intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e explica que somos parte da 
UNED por convenio, e di que isto é unha simple adaptación á Lei.-

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

- Votos a favor: 5 (PP); 2 (UNIFOZ); 1 (CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO: 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ) e 4 (CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: 
RAMÓN  SIXTO LEGASPI,  ANA  I.  VILLARINO ALONSO,  ENRIQUE COTARELO 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO).-

- Votos en contra: NINGÚN.-

- Abstencións: 1 (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 16/12/2014 RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 
EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

5.-  AUTORIZACIÓN  DA INCORPORACIÓN  EN CONXUNTO  DOS FUNCIONARIOS  QUE 
PERCIBEN  ASISTENCIA  SANITARIA  POR  ADESLAS  AO  RÉXIME  XERAL  DA 
SEGURIDADE SOCIAL.- Pola Secretaria Municipal dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa 
sesión extraordinaria celebrada o día 16 de decembro de 2014, que no seu literal indica:

“ Por Secretaría dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 16 de decembro de 2014, cuio  
teor literal di:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Por esta Alcaldía sométese a estudio a Comisión informativa municipal  de asuntos para o  
Pleno a proposta de aprobación da incorporación ao Réxime Xeral da Seguridade Social en  
conxunto de tódolos funcionarios do Concello que perciben a asistencia por Adeslas de acordo  
co Concerto que ten ésta última coa Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado. 

Vistas as solicitudes presentadas por D. María Pilar Villarino Rivas.

Visto o acordo por maioría acadado cos funcionarios afectados con data de 10 de decembro de  
2014 de incorporación ao Réxime Xeral Seguridade Social e baixa na asistencia por Adeslas de  
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acordo co  Concerto que ten esta  última coa Mutualidade  Xeral  de Funcionarios  Civís  do  
Estado. 
Visto que con data de 16 de decembro de 2014, tivo lugar a reunión entre o Sr.Alcalde cos  

representantes de persoal do Concello e cos Sindicatos, na que se chegou a un acordo cós  

mesmos.

Vistas conversas mantidas coa Seguridade Social que manteñen a obriga de incorporación en  

conxunto de tódolos funcionários e a necesidade de acordo cós Sindicatos e acordo plenario ao  

respecto.

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 

- Real decreto 480/1993, de 2 de abril

- E o resto de Disposicións vixentes de xeral aplicación.

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración da Comisión informativa  
municipal de asuntos para o Pleno a seguinte proposta:

PRIMEIRO.- Aprobar a incorporación ao Réxime Xeral da Seguridade Social en conxunto de  
tódolos funcionarios do Concello que perciben a asistencia por Adeslas de acordo co Concerto  
que ten esta última coa Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, con data de alta  
no Réxime Xeral da Seguridade Social a un de marzo de 2015 e baixa con Adeslas a 28 de  
febreiro de 2015.

SEGUNDO.- Facultar ao Alcalde para a firma de tódolos documentos.

TERCEIRO. - Que se dea traslado do acordo a Administración da Seguridade Social, a Adeslas  
e se notifique aos afectados”.-

O  señor  ALCALDE-PRESIDENTE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  expón  que  son  oito  
funcionarios os que están afectados, e a petición da funcionaria Pilar Villarino Rivas, por mor  
a un problema oftalmolóxico que tivo, unha intervención quirúrxica no extranxeiro,  Adeslas,  
despois de moita loita, non o asumiu.

Este tema foi a votación dos funcionarios, e nunha primeira votación houbo empate, e volveuse  
someter a votación e decidiron incorporarse na Seguridade Social. Para o Concello é mellor  
porque así non hai diferencias.

Os Sindicatos, representantes de persoal, tamén están de acordo.-

Debatido  suficientemente,  pola presidencia  sometese  a Proposta de Alcaldía  anteriormente  
transcrita,  a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

-VOTOS  A  FAVOR:  PP  (3);  MIXTO-BNG  (1);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (4).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: UNIFOZ (2).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

__________________________________________________________________________________________________________
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DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
AUTORIZACIÓN  DA  INCORPORACIÓN  EN  CONXUNTO  DOS  FUNCIONARIOS  QUE  
PERCIBEN ASISTENCIA SANITARIA POR ADESLAS AO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE  
SOCIAL “.-

 A continuación intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e manifesta 
que  despois  do  consenso  cos  funcionarios  e  sindicatos,  acordouse  incorporar  á 
Seguridade Social os oito funcionarios que pertencen a Adeslas.-

Intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, e crítica a actuación de Adeslas  que deixou desamparada a unha traballadora 
que tivo que costearse os gastos.-

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

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  16/12/2014,  REFLECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

6.-  APROBACIÓN  DA  REGULACIÓN  DAS  RETRIBUCIÓNS  NAS  SITUACIÓNS  DE 
INCAPACIDADE DO PERSOAL DO CONCELLO, AO AMPARO DO R.D. 20/2012, DE 13 DE 
XULLO.- Pola  Secretaria  Municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión 
informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadada  na  súa  sesión 
extraordinaria celebrada o día 16 de decembro de 2014, que no seu literal indica:

“ PROPOSTA DA ALCALDÍA 

DON JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ALCALDE/PRESIDENTE DO CONCELLO DE FOZ.

EXPÓN:

O  Real  Decreto-Lei  20/2012,  de  13  de  xullo,  de  medidas  para  garantir  a  estabilidade  
presupostaria e de fomento da competitividade, ó regular a prestación económica da situación  
de incapacidade temporal  do persoal  ó  servizo das Administracións Públicas,  diferenza as  
baixas  por  continxencias  comúns,  das  continxencias  profesionais.  Así,  no  artigo  9,  no  se  
parágrafo segundo,  dí  que “Cada Administración Pública,  no ambito das súas respectivas  
competencias, poderá complementar as prestacións que perciba o persoal funcionario incluído  
no Réxime Xeral da Seguridade Social  e o persoal laboral  ó seu servizo nas situacións de  
incapacidade temporal, de acordo cos seguintes límites:

1º.- Cando a situación de incapacidade temporal derive de continxencias comúns, durante os  
tres primeiros días, poderase recoñecer un complemento retributivo ata alcanzar como máximo  
o cincuenta por cento das retribucións que se  perciban no mês anterior ó de causarse a  
incapacidade. Desde o día cuarto ata o vixésimo, ambos inclusive, o complemento que se poda  
sumar á prestación económica recoñecida pola Seguridade Social deberá ser tal que, en ningún  
caso,  sumas ambas cantidades,  se supere o setenta e cinco por cento das retribucións que  
correspondan a dito persoal no mês anterior ó de causarse a incapacidade. A  partir do día  
vixésimo primeiro, inclusive, poderá recoñecerse unha prestación equivalente ó cen por cen  
das retribucións que se percibiran no mês anterior ó de causarse a incapacidade...”
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No apartado 5º do mesmo precepto, establécese que “Cada Administración Pública poderá  
determinar, respecto ó seu persoal, os supostos en que con carácter excepcional e debidamente  
xustificados se poda establecer un complemento ata alcanzar, como máximo, o cen por cen das  
retribucións que disfrutarán en cada momento. A estes efectos, consideraranse en todo caso  
debidamente xustificados os supostos de hospitalización e intervención cirúrxica”.

Por tanto, no caso de que a baixa derive de continxencias comúns, non é posible exceder deses  
límites; e, desde logo, non é posible chegar ó 100% das retribucións, salvo que se adopte un  
acordo de maneira expresa e debidamente xustificado, para supostos como hospitalización e  
intervención  cirúrxica.  Pero  poderíanse  engadir  outros  expresamente  detallados  e  
determinados, ben con carácter xeral ben en cada caso concreto. Sen que pareza que se limite  
dalgunha maneira a extensión a unha determinada consideración da enfermidade, pola súa  
gravidade ou a súa natureza; podendo, incluso, facer referencia as circunstancias persoais,  
pois nada parece impedilo.

Distinto  é  cando  a  incapacidade  temporal  deriva  de  continxencias  profesionais;  pois  
establécese que  “ 2º.- Cando a situación de incapacidade temporal deriva de continxencias  
profesionais, a prestación recoñecida pola Seguridade Social poderá ser completada, desde o  
primeiro día, ata alcanzar como máximo o cen por cen das retribucións que correponderan a  
dito persoal no mês anterior ó de causarse a incapacidade”.

Respecto ó contido da prestación,  o criterio para a aplicación do título 1 do Real Decreto-Lei  
20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade presupostaria e de fomento da  
competitividade, no ámbito das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais, emitidos polo  
Ministerio  de  Facenda  e  Administracións  Públicas,  disponse  que  “Cando  se  citan  as  
retribucións  correspondentes  o  mês  anterior  a  causar  baixa  para  a  determinación  do  
complemento retributivo, considérase que deben entenderse como tales os conceptos da nómina  
dunha mensualidade ordinaria, excluíndo os conceptos da nómina que non constitúan haberes  
fixos e periódicos (tales como: gratificacións, productividade variable, obxectivos) así como  
posibles  pagas extras.  Sen prexuizo do anterior,  e no que respecta á posibilidade de que,  
ademais, da prestación prevista, o funcionario ou laboral en incapacidade temporal continúe  
percibindo  retribucións  variables,  entendéndose  que  elo  estará  en  función  da  normativa  
establecida en cada caso sobre a a acreditación e devengo de ditas retribucións, non sendo por  
elo descartable que se produzan liquidacións que teñan en conta a actividade desenvolvida en  
períodos anteriores ou en funcións doutras circunstancias. No caso de enfermidade crónica que  
implique períodos de baixa sucesivos, considérase que o tratamento debe ser consecuente coa  
consideración a efectos de Seguridade Social de cando sexa unha enfermidade nova e cando  
unha recaída nunha anterior, e que cando se trate dunha recaída, ó ser un mesmo proceso  
patolóxico, non se debería comezar o cómputo da mesma desde o día primeiro a efetos de  
aplicar o novo réxime retributivo,  senón continuar o cómputo desde o período anterior de  
incapacidade.”
Con  data  de  16  de  decembro  de  2014,  tivo  lugar  a  reunión  entre  o  Sr.Alcalde  e  os  
representantes de persoal do Concello e os Sindicatos, na que se chegou a um acordo cós  
mesmos, nos termos que se reflicten nesta proposta, e tal como consta na Acta levantada ao  
efecto.

Polo exposto,  esta Alcaldía PROPÓN a o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes  
acordos:

PRIMEIRO.-  Ao  persoal  funcionario  e  laboral  do  Concello  de  Foz,  recoñeceránselle  os  
seguintes  complementos  nos  supostos  de  incapacidade  temporal:
1.ª Cando a situación de incapacidade temporal derive de continxencias comúns, ata o terceiro  
día, recoñeceráselle un complemento retributivo do cincuenta por cento das retribucións que se  
__________________________________________________________________________________________________________
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viñesen  percibindo  no  mes  anterior  ao  de  causarse  a  incapacidade.
2.ª  Desde o día cuarto ata o vixésimo, ambos inclusive,  recoñecerase un complemento que  
sumado á prestación económica recoñecida pola Seguridade Social sexa equivalente ao setenta  
e cinco por cento das retribucións que viñesen correspondendo a devandito persoal no mes  
anterior ao de causarse a incapacidade. 
3.ª A partir do día vixésimo primeiro, inclusive, recoñeceráselle unha prestación equivalente ao  
cento por cento das retribucións que se viñesen percibindo no mes anterior ao de causarse a  
incapacidade.

SEGUNDO.- Determínase para o persoal do Concello de Foz, os seguintes supostos en que con  
carácter excepcional e debidamente xustificado o complemento poida alcanzar durante todo o  
periodo de duración da incapacidade o cento por cento das retribuciós que viñesen gozando en  
cada momento:

1. Intervención quirúrxica ambulatoria.
2. Accidente grave ou moi grave.
3. Enfermidades que supoñan unha minusvalía superior ao 33%.
4. Tratamento ou terapia hospitalaria por enfermidades crónicas.
5. Enfermidades oncolóxicas.
6. Por unha baixa durante o estado de xestación, aínda cando non dea lugar a  

risco do embarazo e  aumento do embarazo á lactancia.
7. Situacións de hospitalización que se amplíen ao posoperatorio e recaídas.
8. Supostos de violencia de xénero, tamén se inclúe a violencia non traballo.

A  estes  efectos,  consideraranse  en  todo  caso  debidamente  xustificados  os  supostos  de  
hospitalización e intervención quirúrxica.

TERCEIRO.-  Cando  a  situación  de  incapacidade  temporal  derive  de  continxencias  
profesionais,  a  prestación recoñecida pola  Seguridade  Social  será complementada durante  
todo o período de duración da mesma,  ata o cento por cento das retribucións que viñese  
percibindo devandito persoal no mes anterior ao de causarse a incapacidade.

CUARTO.- O presente acordo será de aplicación a todos os empregados públicos do Concello  
de Foz.

QUINTO.- O disposto neste acordo será de aplicación as situacIóns que se produzan a partir  
da data de publicación do mesmo no Taboleiro de Anuncios do Concello, trala aprobación por  
Pleno”.-

O señor  ALCALDE-PRESIDENTE,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, pasa a dar lectura da súa  
Proposta.-

A continuación intervén a Interventora Municipal, para dar explicación da mesma.-

Intervén o Portavoz do Grupo Municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e  
di que están en contra da Lei, non se pode penalizar ás persoas por poñerse enfermas.-

Debatido suficientemente,  pola presidencia sometese a Proposta anteriormente transcrita a  
votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

-VOTOS A FAVOR: PP (3);  CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO: XAIME CANCIO  
RODRÍGUEZ (1).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-
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-ABSTENCIÓNS:  UNIFOZ  (2);  MIXTO-BNG  (1);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ MANUEL  
CASABELLA OTERO (3).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  Á  
APROBACIÓN DA PROPOSTA DE ALCALDÍA ANTERIORMENTE TRANSCRITA “.-

Intervén o señor  ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e explica que foi aceptado 
pola Mesa de Negociación do persoal ao amparo do Decreto 20/2012, que son os máis  
favorables.-

A continuación intervén o portavoz do grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, e di que se vai abster porque están a favor da clase obreira e van 
máis alá porque están a favor da supresión do Decreto 20/2012.-

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

- Votos a favor: 5 (PP); 2 (UNIFOZ); 1 (CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO: 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ) e 4 (CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: 
RAMÓN  SIXTO LEGASPI,  ANA  I.  VILLARINO ALONSO,  ENRIQUE COTARELO 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO).-

- Votos en contra: NINGÚN.-

- Abstencións: 1 (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 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  16/12/2014,  REFLECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

7.-  APROBACIÓN DA INICIACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DAS NAVES SITAS 
EN  ZONA  PORTUARIA,  A  INSTANCIA  DO  CLUBE  KAYAK  DE  FOZ,.- Pola  Secretaria 
Municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  de  Asuntos 
Preparatorios de  Pleno,  acadada  na  súa  sesión  extraordinaria  celebrada  o  día  16 de 
decembro de 2014, que no seu literal indica:

“ Por Secretaría dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 15 de decembro de 2014, cuio  
teor literal di:

“ PROPOSTA DE ALCALDÍA

Por esta Alcaldía sométese a estudio a Comisión informativa municipal  de asuntos para o  
Pleno a proposta de aprobación da iniciación do expediente de cesión das naves sitas zona  
Náutico-Deportiva  (acompáñase  copia  do  Plano  de  Portos)  o  amparo  da  cláusula  13  da  
Concesión de data de 18 de xullo de 1994 do Subdirector Xeral de Portos ao Concello de Foz,  
para Instalacións Deportivas e Usos Múltiples no Porto de Foz, a instancia do Clube Kayak.

Vista a solicitude presentada por D.Ignacio Ramillo Díaz presidente do clube de piragüismo  

__________________________________________________________________________________________________________
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Kayak de Foz.

Vista  as  autorizacións  para  a  realización  de  obras  e  tramitación  da  pertinente  concesión  

solicitadas a Portos de Galicia por parte deste Concello.

Vista a cláusula 13 da Concesión de data de 18 de xullo de 1994 do Subdirector Xeral de  

Portos ao Concello de Foz, para Instalacións Deportivas e Usos Múltiples no porto de Foz. 

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 

- A lei 5/1997,do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. 

- O Real  decreto Lexislativo  781/1986,  de 18  de Abril,  polo  que  se  aproba o  Texto  

Refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local.

- O Regulamento de Organización,  Funcionamento e  Réxime Xurídico das Entidades  

Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

- O  Real  Decreto  Lexislativo  1372/1986,  de  13  de  xuño  polo  que  se  aproba  o  

Regulamento de Bens das Entiades locais

- A Lei 33/2003, de 3 de novembro de Patrimonio das Administracións Públicas e  do  
Real Decreto Lexislativo 1373/2009 da Lei 33/2003, de 28 deagosto de Patrimonio das  
Administracións Públicas.

- A Lei 30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e  
Procedemento Administrativo Común

-  A Lei 7/85,de 4 de abril, de Bases de Réxime Local
- E o resto de Disposicións vixentes de xeral aplicación.

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración da Comisión informativa  
municipal de asuntos para o Pleno a seguinte proposta:

Primeiro.- Aprobar  a iniciación  do  expediente  de  cesión  das  naves  sitas  na  zona  
Náutico-Deportiva  (acompáñase  copia  do  Plano  de  Portos)  o  amparo  da  cláusula  13  da  
Concesión de data de 18 de xullo de 1994 do Subdirector Xeral de Portos ao Concello de Foz,  
para Instalacións Deportivas e Usos Múltiples no Porto de Foz, a instancia do Clube Kayak,  
quedando supeditado a autorización de Portos de Galicia, solicitada polo Concello. 

Segundo.- Facultar ao Sr Alcalde para a firma de tódolos documentos do expediente de cesión  
e delegar na Alcaldía a adopción de acordos no mesmo, que sendo competencia do Pleno,  
poidan ser legalmente obxecto de delegación e non esixan maioría absoluta na súa adopción”.-

Intervén o señor ALCALDE-PRESIDENTE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e expón que o Clube  
Kayak está situado nas naves portuarias e que éstas están nun estado moi defectuoso, polo que  
se falou coa Deputación para conseguir unha subvención. Di que están en precario, e que  
queren intentar solucionar o problema a través dunha concesión con concurrencia. Hai varias  
partes, a Deputación, Portos, que debe de autorizar a obra e que teñen un Plan Especial novo,  
e por outro lado o Concello. Manifesta que se presentou un proxecto das obras a Portos de  
Galicia para autorizar as mesmas. Di que é polo que se trae a Pleno, para que se decida e non  
dilatar no tempo a tramitación do expediente.-

Intervén o Portavoz do Grupo Municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e  
pregunta qué cánto tempo se tardaría en tramitar.-
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Responde o señor ALCALDE-PRESIDENTE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que o que queren é  
que se tramite o máis rápido posible, sobre un mes e pico.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito,  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e pregunta qué  
por cántos anos, e quere que se faga por concurso aberto as actividades de piragüismo.-

Debatido  suficientemente,  pola presidencia  sométese  a Proposta de Alcaldía  anteriormente  
transcrita a votación ordinaria, e por unanimidade dos dez concelleiros/as que a compoñen,  
resulta proclamado o seguinte ditame:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA INICIACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DAS NAVES SITAS EN  
ZONA PORTUARIA A INSTANCIA DO CLUBE KAYAK DE FOZ “.-

Intervén o señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e explica que o Clube Kayak 
atópase situado en zona portuaria propiedade do Concello, que ten cedido. O Clube 
Kayak  ten  concedida  unha  subvención  para  o  arranxo  das  naves,  pero  ten  que 
regularizar a situación e queremos intentar mellorar a mesma.-

A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS 
GONZÁLEZ  BASANTA,  e  di  que  está  a  favor  porque  o  Clube  Kayak  obtivo  moitos 
premios para Foz.-

Intervén o Concelleiro membro non  adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e manifesta 
que él tamén está a favor de que se prime a actividade deportiva nas bases,  e lamenta 
que a iniciativa do arranxo partira dunha Asociación privada.-

Intervén novamente o señor  ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di que están a 
disposición de todos os veciños.-

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

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  16/12/2014  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

8.-  MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN 
PENSIÓNS  DE  ESTADOS  EXTRANXEIROS.-  Pola  Secretaria  Municipal  dáse  conta  do 
ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada 
na súa sesión extraordinaria celebrada o día 16 de decembro de 2014, 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:
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“ MOCIÓN DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN PENSIÓNS DE  ESTADOS  
ESTRANXEIROS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Máis unha vez querémonos referir á problemática que rodea a emigración que Galiza padeceu,  
e continúa padecendo. Foron milleiros as persoas que se viron obrigadas a abandonar o noso  
país desde comezos do século XIX para procurar un medio de vida. Hoxe, persoas mozas cunha  
alta cualificación, tamén se ven obrigadas a facer o mesmo que fixeron os seus avós e avoas  
para poderen ter un traballo.

Moitas  das  persoas  emigrantes,  xa  de  retorno  na  Galiza  e  en  idade  de  xubilación,  son  
beneficiarias  de pensións  que perciben de  estados estranxeiros.  Tras  este  colectivo  recibir  
requirimentos da Axencia Tributaria para que declaren as cantidades percibidas coa finalidade  
de proceder á regularización ou no seu caso formulación da declaración sobre o imposto das  
persoas físicas correspondentes aos exercicios de 2008, 2009, 2010 e 2011, produciuse unha  
forte resposta social. Estas persoas nunca recibiron ningún tipo de información en relación coa  
súa obriga de declararen as contías das pensións percibidas no estranxeiro. Existía un total  
descoñecemento da obriga de facer esa declaración anual do IRPF, o que confirma a falta de  
intencionalidade  de  defraudar  por  parte  destas,  e  que  se   apoia  co  feito  de  os  estados  
pagadores nunca lles expediren ningunha certificación en relación coas cantidades percibidas.

Foi  a  presión  que  realizou  con  intensidade  a  Coordinadora  Nacional  de  Emigrantes  
Retornados/as a que conseguiu que se saiba quen son os verdadeiros defraudadores e que se  
coñeza  que  houbo  un  trato  inxusto  e  discriminatorio  cos/coas  pensionistas  retornados/as.  
Tamén esa contestación social motivou a introdución na reforma fiscal prevista para 2015 dun  
“proceso de regularización” dirixido a este colectivo que, con todo, é unha solución parcial  
que non asegura un tratamento fiscal equitativo e non discriminatorio respecto doutras persoas  
que só perciben pensións de organismos do Estado español. Por iso non se pode consentir que  
se  lle  dea  unha  solución  simplemente  cosmética  ás  xustas  demandas  deste  colectivo  coa  
Axencia Tributaria por atopármonos nas vésperas dun ano de importantes envites electorais.  
Son  imprescindíbeis  medidas  reais  para  que  a  tributación  das  pensións  de  emigrantes  
retornados/as sexa xusta e igualitaria, que os impostos que soportan non teñan un tratamento  
legal  diferente  polo  simple  feito  de  ter  desenvolto  unha  parte  da  súa  vida  laboral  no  
estranxeiro.

Por iso o grupo municipal do BNG deste concello, solicita do Pleno da Corporación Municipal,  
a adopción do seguinte:

ACORDO

1. Demandar do Goberno do Estado español a adopción urxente das seguintes medidas:

a) Que proceda á modificación lexistativa para fixar un mesmo réxime do IRPF  
para as rendas procedentes de pensións, con independencia de se estas proceden  
dun estado ou de varios estados.

b) O recoñecemento de oficio das pensións de invalidez, recoñecidas nos países  
de  procedencia  coa  finalidade  de  acreditar  a  exención  na  tributación  destas  
pensións.
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c) Solicitar información dos países de procedencia das pensións, sobre todo de  
Suíza, para verificar que prestacións xa están sometidas a gravame no país de  
orixe para evitar a dupla imposición.

d) Revisión dos convenio marco con outros países para evitar que situación deste  
tipo poidan volverse a producir.

2.  Manifestar  o  apoio  deste  concello  aos  veciños  e  ás  veciñas  beneficiarias  de  pensións  
percibidas  no  estranxeiro  afectadas  pola  reclamación  da  Axencia  Estatal  Tributaria,  
asistindo á manifestación convocada para o vindeiro venres 5 de decembro na cidade de  
Ourense”.-

O Portavoz do Grupo Municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, explica 
que eliminase do punto nº  2  da mesma,  a parte  que di:  “…..a manifestación do día 5 de  
decembro…..”, e apoisae a do día 2 7 de decembro.-

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do  
voto,  pola  presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  anteriormente  transcrita  a  
votación ordinaria, co resultado seguinte: 

-VOTOS  A  FAVOR:  UNIFOZ  (2);  MIXTO-BNG  (1);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (4).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: PP (3).-

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 DE APOIO ÁS PERSOAS  
QUE RECIBEN PENSIÓNS DE ESTADOS EXTRANXEIROS “.-

O señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dalle a palabra ao Portavoz do grupo 
municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, quén pasa a dar lectura da 
súa Mociòn.-

Non  producindose  debate  algún,   o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da 
Comisión Informativa a votación ordinaria, co seguinte resultado:

- Votos a favor:  1 (MIXTO-BNG); 2 (UNIFOZ); 1 (CONCELLEIRO MEMBRO NON 
ADSCRITO: XAIME CANCIO RODRÍGUEZ) e 4 (CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI, ANA I.  VILLARINO ALONSO, ENRIQUE 
COTARELO GARCÍA, JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO).-

- Votos en contra: NINGÚN.-

- Abstencións: 5 (PP), pero queren que se avance no tema.-

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  16/12/2014,  REFLECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-
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9.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO-BNG  SOBRE  A  CREACIÓN  DUNHA  TARIFA 
ELÉCTRICA GALLEGA.- Pola Secretaria Municipal dáse conta do ditame emitido pola 
comisión  informativa  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadada  na  súa  sesión 
extraordinaria celebrada o día 16 de decembro de 2014, que no seu literal indica:

“MOCIÓN   SOBRE A CREACIÓN DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no seu Produto  
Interior Bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial. 

A pesar desa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar unha  
estratexia  enerxética  propia,  orientada  a  un  aproveitamento  endóxeno  dos  seus  recursos  
enerxéticos. Ao longo de anos, por decisións políticas, Galiza foise especializando na xeración  
de  electricidade.  Dese  xeito,  desempeñou  un  papel  de  centro  subministrador  de  enerxía  
eléctrica  para  o  resto  do  Estado español,  con  base  no  seu  potencial  hidroeléctrico  e  nos  
xacementos  de  carbón,  acrecentado  posteriormente  co  desenvolvemento  do  aproveitamento  
eólico e biomasa, e tamén coa construción de dous ciclos combinados de gas natural. 

A  potencia  instalada fan  de  Galiza  unha exportadora  neta  de  electricidade  como se  pode  
comprobar na seguinte táboa:

Porén,  e a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados uns moi importantes custos  
sociais 

ANO ENERXÍA EXPORTADA

2001 46,0%

2002 37,7%

2003 41,9%

2004 38,0%

2005 26,9%

2006 32,0%

2007 33,0%

2008 25,5%

2009 37,1%

2010 37,1%

2011 30,2%

2012 40,0%

2013 O INEGA aínda non publicou os datos

e medioambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade económica.  Ao contrario,  ao 
estar sometida a un marco regulatorio e tarifario común en todo o Estado español, ás decisións  
adoptadas polas empresas eléctricas que actúan en réxime de oligopolio a través dos seus  
centros de decisión afastados de Galiza,  nunca recibiu vantaxes do aproveitamento dos seus  
recursos, mesmo sofre en amplas zonas do país unha deficiente calidade da subministración  
eléctrica. No que atinxé á homénea política tarifaria, hai que subliñar que a tarifa eléctrica que  
se paga en Galiza inclúe peaxes de solidariedade interterritorial, como é o caso dos custos  
extrapeninsulares  (Canarias,  Baleares,  Ceuta e  Melilla)  que,  no ano 2013,  foron de 1.800  
millóns de euros, cantidade pagada vía tarifas eléctricas.
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No  Estado  español  impúxose  o  criterio  dun  sistema  eléctrico  único  e  de  tarifa  única,  
prexudicial para Galiza ao tratar por igual aos consumidores dos distintos territorios, sen ter  
en conta a súa achega como produtores de enerxía. Porén, na nova Lei do Sector 24/2013,  
cuestiónase esa tarifa  única,  non con base nesas razóns de poder compensar vía tarifa os  
territorios que sofren os prexuízos ambientais de produciren enerxía, senón para penalizar as  
CCAA que impoñan impostos ambientais,  ao recollerse a posibilidade –aínda sen desenvolver,  
da creación de suplementos territoriais onde houber impostos propios á actividade eléctrica  
(como en Galiza).  Isto  é,  queda aberta a posibilidade a que en Galiza paguemos aínda a  
electricidade máis cara por termos actividade de xeración no propio país. Como diciamos, fica  
totalmente pechada calquera posibilidade de termos unha tarifa propia que nos permita ter  
vantaxes en función de sermos un país produtor de enerxía, como acontece en diversos estados  
europeos onde existen tarifas diferenciadas por territorios.

Neste sentido, Galiza debe demandar unha tarifa máis baixa (unha redución nas peaxes do  
30%), para que realmente exista un beneficio económico para o propio país, para favorecer o  
consumo doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do  
Estado español e, tamén, para posibilitar o seu crecemento industrial.

A política sobre a tarifa eléctrica do Estado é un exemplo de despropósitos, agravado pola  
filosofía  da  reforma  enerxética  aprobada  en  2014  polo  PP  que  se  asenta  na  premisa  de  
considerar a enerxía eléctrica como un ben de consumo ordinario, suxeito exclusivamente á  
libre  competencia  e  ao  poder  do  reducido  oligopolio  de  empresas  eléctricas,  no  canto  de  
considerar  a  electricidade  un  ben  básico  para  a  calidade  de  vida  da  persoas  e  do  
desenvolvemento  económico,  que  debería  estar  intervido  polo  sector  público  e  vetado  a  
especulacións  e  negocios  abusivos.  Todo  isto  provoca  que  as  tarifas  eléctricas  no  Estado  
español sexan as terceiras máis caras para o consumo doméstico e as oitavas para o industrial,  
segundo unha comparativa de Eurostat sobre 30 estados europeos.

Isto débese a dúas cuestións. A primeira, as peaxes ou custos fixos do sistema, porque nelas se  
recollen cantidade de conceptos que non deberían estar soportados pola tarifa eléctrica, entre  
eles:  custos  extrapeninsulares,  primas  de  capacidade,  primas  carbón  español,  moratoria  
nuclear, primas renovábeis, etc., partidas que debería estar nos orzamentos do Estado español.  
Sería máis xusto fiscalmente e rebaixarían o prezo final da tarifa eléctrica.

Tamén é relevante o prezo da electricidade no mercado maiorista (ou pool), que retribúe do  
mesmo xeito –sempre ao prezo da máis cara, a todas as tecnoloxías de xeración que funcionan  
en  cada  hora  do  día,  sen  distinguir  os  custos  reais  de  produción,  o  que  provoca  uns  
hiperbeneficios  para  determinados  sistemas,  en  concreto  a  hidráulica  e  a  nuclear,  o  que  
provoca unha suba artificial dos prezos.

O último exemplo desta errática política enerxética é a situación creada respecto de grandes  
consumidores en Galiza, grandes empresas situadas no noso país por ser a súa actividade  
dependente  da  electricidade  que,  durante  anos  se  viron  sometidas  a  continuos  cambios  
regulatorios  ditados  desde  Madrid,  sen  contar  para  nada  cos  intereses  do  país.  Desde  a  
supresión  en  2009  da  tarifa  G4,  que  era  específica  para  empresas  como  ALCOA,  até  a  
regulación do sistema de interrompiblidade, cuxo sistema de poxa anual implantado polo PP  
desde finais de 2013, a través da  nefasta reforma eléctrica, supón un modelo perverso pola súa  
cadencia  anual,  o  que  implica  que  moitas  empresas  non  realizarán  investimentos  de  
modernización nas súas factorías ao non teren un sistema tarifario estábel. Mesmo afecta á  
competencia leal, pois provoca que empresas do mesmo sector produtivo podan ter prezos moi  
diferentes de electricidade.

O escenario de tarifa eléctrica diferenciada, como diciamos anteriormente, non é o único que  
existe en Europa ou nos USA. Tamén no caso do Estado español, na actual proposta de peaxes  
eléctricos realizada polo Goberno central, logo dun pacto co Goberno de Euskadi, recolle o  
cambio  de  definición  das  redes  de  alta  tensión  para  que  teñan  collida  unha  parte  moi  
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significativa da rede de distribución vasca, que neste caso é singular, o cal vai permitir a partir  
de 2015 uns prezos máis baixos para a industria de Euskal Herria, nunha rebaixa que se estima  
nun 15% nas peaxes e nun 12,5% no termo de enerxía.

No caso de Galiza, existen sobradas razóns para nos dotarmos dunha tarifa eléctrica propia  
que, ademais, evite a nosa desindustrialización.

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

ACORDO

Instar  á   Xunta  de  Galiza  a  demandar  do  Goberno  Español  a  creación  dunha  Tarifa  
Eléctrica Galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de  
electricidade, rebaixe as peaxes das tarifas nun 30%, tanto para o consumo doméstico como  
para as empresas”.-

O Portavoz do Grupo Municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, pasa a  
dar lectura e explicación da súa Moción.-

Intervén  o señor  ALCALDE-PRESIDENTE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  e  explica  que se  
optou por un sistema de enerxías alternativas moi subvencionadas, e ten un custe moi alto. En  
Alcoa os  custes  son moi altos e non é rentable.  Agora mesmo estase a pagar coa factura  
domiciliaria o déficit sanitario de 25.000.000.000 €. Di que houbo unha subasta e Alcoa non  
entrou na mesma e vaise intentar solucionar unha nova subasta de enerxía para Asturias e  
Galicia.-

Intervén o Portavoz do Grupo Municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e  
di que o custe de empregar a expresidentes do Goberno nas eléctricas é moi caro.-

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

-VOTOS  A  FAVOR:  UNIFOZ  (2);  MIXTO-BNG  (1);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (4).-

              -VOTOS EN CONTRA: PP (3).-

-ABSTENCIÓNS: NINGUNHA.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO-BNG,  SOBRE  A  CREACIÓN  
DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA “.-

O señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dálle a palabra ao Portavoz do grupo 
municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, quen pasa a dar lectura da 
súa moción e di que non entenden que sendo produtores excedentarios non repercuta 
nos veciños de Galicia.-

A continuación intervén o señor  ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e manifesta 
que eles están en contra porque creen nun reparto solidario e equitativo para todos os 
veciños de Galicia, os Concellos con máis PIB son os máis beneficiados.  Por outra 
banda o modelo subvenciona outras enerxías máis caras, o déficit tarifario acumulou 
moitas débedas ás empresas eléctricas por culpa do Plan E. Di que esperan que Alcoa 
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entre na subasta de enerxía para A Coruña e Avilés. O Plan Eólico foi cousa súa, é un  
modelo pouco competitivo.-

Intervén  o  Portavoz  do  grupo  municipal MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, e di que o Presidente de Iberdrola cando gañou as eleccións Feijoo tirouse 
aos seus brazos, polo que non é culpa do BNG. O sistema eléctrico como di Europa é 
moi ópaco e a colocación dos expresidentes é moi caro.-
Di que queren beneficiarse de axudas, xa que somos produtores, somos un dos Estados 
onde a enerxía eléctrica é máis cara. O sistema da tarifa eléctrica é un cambalache.-

Intervén  novamente  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  fai 
alusión a unha foto de Feijoo, pero non recorda ao señor Quintana.-

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

- Votos a favor:  1 (MIXTO-BNG); 2 (UNIFOZ); 1 (CONCELLEIRO MEMBRO NON 
ADSCRITO: XAIME CANCIO RODRÍGUEZ) e 4 (CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI, ANA I.  VILLARINO ALONSO, ENRIQUE 
COTARELO GARCÍA, JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO).-

- Votos en contra: 5 (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  16/12/2014,  REFLECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

10.-  MOCIÓN CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS RAMÓN SIXTO LEGASPI E 
OUTROS,  PARA  SOLICITAR  Á  XUNTA  DE  GALICIA  A  REPARACIÓN  URXENTE  DUN 
TRAMO  DA  ESTRADA  FERREIRA-FOZ,  AO  SEU  PASO  POR  SAN  MARTIÑO.- Pola 
Secretaria  Municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  de 
Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión extraordinaria celebrada o día 16 
de decembro de 2014, que no seu literal indica:

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

“ MOCIÓN

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Debido ó estado no que se atopa a estrada Ferreira-Foz  LU125 no cruce de acceso á  
Capela do Carme ao seu paso por San Martiño, onde se acumula unha enorme bolsa de  
auga pola situación na que se atopan as cunetas, fai que a auga se desborde cruzando a  
estrada e facendo sumamente perigosa a circulación de vehículos.
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Por todo o exposto pedimos o voto favorable da Corporación Municipal para poder levar a  
cabo o seguinte ACORDO:

-Instar á Consellería de medio ambiente, territorio e infraestruturas da Xunta de Galicia  
á reparación urxente do tramo da estrada en cuestión”.-

 Non producíndose intervencións,  agás as de pronunciamento do sentido do voto,  pola  
presidencia sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a votación  
ordinaria,  e por unanimidade dos dez concelleiros/as que a compoñen, resulta proclamado  
o seguinte ditame:
 
DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DOS  CONCELLEIROS MEMBROS NON  ADSCRITOS,  RAMÓN 
SIXTO  LEGASPI,  ANA  I.  VILLARINO  ALONSO,  ENRIQUE  COTARELO  GARCÍA  E  JOSÉ  
MANUEL CASABELLA OTERO, PARA SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA A REPARACIÓN  
URXENTE DUN TRAMO DA ESTRADA FERREIRA-FOZ, AO SEU PASO POR SAN MARTIÑO”.-

O señor ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dálle a palabra ao Concelleiro RAMÓN 
SIXTO LEGASPI, quén pasa a dar lectura da súa Moción.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito,  RAMÓN SIXTO LEGASPI,  e pasa a dar 
lectura da súa moción.-

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

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  16/12/2014  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

11.-  MOCIÓN CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, 
PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A QUE CONTRATE A UN PROFESIONAL QUE DE 
IGUAL  XEITO  QUE  XA  SE  ESTABA  A  FACER  PARA  QUE  ATENDA  O  SERVIZO  DE 
URXENCIAS TODOS OS DÍAS.- Pola Secretaria Municipal dáse conta do ditame emitido 
pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión 
extraordinaria celebrada o día 16 de decembro de 2014, que no seu literal indica:

“ M O C I Ó N

Jaime Cancio Rodríguez, como concelleiro na Corporación Municipal que Vostede preside. 
Que dende fai anos no noso Pobo, dotouse ao Centro de Saúde  cunha praza para urxencias  
médicas en horario de tarde de 15:00 h a 22:00 h.

Que a mencionada praza e froito dunha loita dos veciños/as de Foz que consideramos que no  
noso Pobo tiña que dispoñer de un PAC.

Que ao longo de todos estes anos a Xunta de Galicia mantivo ese servizo de compromiso co  
Pobo de Foz.
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Que  dende  fai  uns  días  a  Xunta  de  Galicia,  incumpre  ese  compromiso  e  contratou  unha  
profesional para cubrir as urxencias solo tres días a semana, impoñéndolle ao médico de cupo  
de tarde que cubra os outros días a maiores do seu cupo de pacientes, algo que é un atentado  
contra o servizo de urxencias,  algo que parece facerse co beneplácito do Sr Castiñeira,  si  
temos en conta as súa manifestacións do último pleno, que facía unha proposta similar.

Por todo o exposto mediante a seguinte  MOCIÓN URXENTE, a Corporación Municipal  
insta XUNTA DE GALICIA a que contrate a un profesional que de igual xeito que xa se  
estaba a facer para que  atenda o servizo de URXENCIAS todos os días”.-

O Concelleiro  membro  non adscrito, XAIME  CANCIO  RODRÍGUEZ,  pasa  a  dar  lectura  e  
explicación da súa Moción.-

Non  producíndose  intervencións,  agás  as  de  pronunciamento  do  sentido  do  voto,  pola  
presidencia  sométese  a  proposta  contida  na  Moción  anteriormente  transcrita  a  votación  
ordinaria, e por unanimidade dos dez concelleiros/as que a compoñen, resulta proclamado o  
seguinte ditame:
 
DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO  
RODRÍGUEZ, PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A QUE CONTRATE UN PROFESIONAL,  
QUE DE IGUAL XEITO QUE XA SE ESTABA A FACER, PARA QUE ATENDA O SERVIZO DE  
URXENCIAS TODOS OS DÍAS “.-

O  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  dálle  a  palabra  ao  Concelleiro 
membro  non  adscrito  XAIME  CANCIO  RODRÍGUEZ,  quén  pasa  a  dar  lectura  e 
explicación da súa moción, e di que é un servizo básico para o Concello, a Corporación 
debe esixir que se cubran os cinco días.-

Intervén  o  señor  ALCALDE,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  e  di  que  queren  que  se 
mellore o servizo e se cubran as baixas médicas.-

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

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  16/12/2014  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

12.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  PLAN  INTEGRAL  DE  ESTRADAS.- Pola 
Secretaria  Municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  de 
Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión extraordinaria celebrada o día 16 
de decembro de 2014, que no seu literal indica:

“ M O C I Ó N

Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do grupo Municipal  
UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome a súa portavoz Ana Mª  
López Campoamor.
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Que o deterioro das instalacións municipais pola falla de mantemento é algo que están a sufrir  
diariamente  os  veciños/as  de  forma  especial  e  máis  preocupante  o  deterioro  das  vías  de  
comunicación no Pobo e de forma máis alarmante nas parroquias.

Todo exposto semella será insostible cando remate o período de inverno.

Por todo isto Unifoz , presenta ante a Corporación Municipal esta MOCIÓN, coa seguinte  
proposta de acordo:

Que a corporación acorde instar ao Goberno Municipal a elaboración de estudio técnico e  
un plan de execución de reparación integral das rúas e carreteras do conxunto do Pobo”.-

A Portavoz do Grupo Municipal  UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR,  pasa a dar  
lectura e explicación da súa Moción.-

Intervén o Portavoz do Grupo Municipal  MIXTO-BNG,  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,  
manifesta que están de acordo coa planificación.-

A continuación intervén o señor ALCALDE-PRESIDENTE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di  
que xa se fai un estudio a principios de ano.-

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

-VOTOS  A  FAVOR:  UNIFOZ  (2);  MIXTO-BNG  (1);  CONCELLEIROS  MEMBROS  NON  
ADSCRITOS (4).-

              -VOTOS EN CONTRA: NINGÚN.-

-ABSTENCIÓNS: PP (3).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A  
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ, PARA INSTAR AO GOBERNO  
MUNICIPAL  A  ELABORACIÓN  DE  ESTUDO  TÉCNICO  E  UN  PLAN  DE  EXECUCIÓN  DE  
REPARACIÓN INTEGRAL DAS RÚAS E CARRETERAS DO CONXUNTO DO POBO “.-

O señor  ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dálle a palabra á Portavoz do grupo 
municipal  UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, a cal pasa a dar lectura da súa 
moción.-

Intervén o señor  ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e di  que eles vanse abster 
porque non nos instamos a  nós mesmos,  pero nos orzamentos van previsións neste 
sentido.-

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

- Votos a favor:  1 (MIXTO-BNG); 2 (UNIFOZ); 1 (CONCELLEIRO MEMBRO NON 
ADSCRITO: XAIME CANCIO RODRÍGUEZ) e 4 (CONCELLEIROS MEMBROS NON 
ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI, ANA I.  VILLARINO ALONSO, ENRIQUE 
COTARELO GARCÍA, JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO).-

- Votos en contra: NINGÚN.-
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- Abstencións: 5 (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  16/12/2014  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

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

14.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ

Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR

-Solventar o problema dunha bolsa de auga que hai na subida ao Obispo Santo.-

-Solventar a canalización da gasolinera de Marzán.-

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA

-Rampa para discapacitados en Avda. da Mariña á altura de Abanca.-

-Solventar os problemas na rúa Colexio do Pilar.-

-Arranxar os focos na piscina.-

MEMBROS NON ADSCRITOS

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

-Arranxar alumeado en Cangas, concretamente á entrada da Igrexa e Centro Cívico.-

-Arranxar as beirarrúas e a estrada donde está o Centro de Saúde, que se fai unha vía de 
auga.-

MEMBRO NON ADSCRITO

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ

-Arranxar os problemas dos veciños de San Salvador, que ao chover inundánse as súas 
propiedades.-

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:
__________________________________________________________________________________________________________
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Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR ( UNIFOZ )  

-O da guía da Basílica de San Martiño, ¿faise a través dunha empresa privada?.

O señor Alcalde resposta que é un servizo público.-

-¿Gestagua levou o Concello ao Xulgado?

O  señor  Alcalde  resposta  que  nos  levou  ao  Xulgado  pola  súa  culpa,  porque  non 
quixeron  aprobar  as  actualizacións  das  taxas  que  o  anterior  Goberno  aprobou  na 
prórroga.  Levao un Letrado porque é moi complicado e é o mesmo que operaba no 
anterior Goberno.-

O señor Alcalde di ¿qué vamos ao Xulgado pola miña culpa?, será coa de todos, porque 
vostede tamén participou nas votacións.-

-¿Cándo se vai traer a contestación ás alegación do Plan Xeral?

O señor Alcalde resposta que virá a primeiros de ano porque agora hai moitos festivos.-

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

-¿Ten algunha información máis sobre a baixa do médico de urxencias?.

O señor Alcalde resposta que só sabe que é unha baixa laboral.-

-¿Cómo está o tema dos roubos e o grado de delincuencia?.

O señor Alcalde resposta que se debateu na Xunta Local de Seguridade, o ano pasado 
foi inferior, pero non hai nada fora do normal. Pode acceder a ela a través da Acta da  
Xunta Local de Seguridade.-

-¿Cómo está o tema de cubrir o parque, que di a Delegada Territorial?.

O señor Alcalde resposta que din que é inminente.-

Don RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)   

-O persoal de limpeza que traballou nas prais, ¿cobrou o 100%?.

O señor Alcalde resposta que sí cobraron todos a finais de mes.-

-¿Vaise arranxar o cruce en Rúa Corporacións?.

O señor Alcalde resposta que faga o informe a Policía Local e farase.-

-¿Perde cobertura Radio Foz?.

O señor Alcalde resposta que Radio Foz emitía a máis potencia e noutras frecuencias que 
non lle corresponden para chegar a zonas interiores, e foi desviado por unha radio de 
Asturias, adaptámolo á Lei e así non tivo que pechar despois das denuncias no Ministerio e 
as inspeccións que estes fixeron.-

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (MEMBRO NON ADSCRITO)  

-¿Cánto custou a inversión feita na Praza Pardo de Cela con cargo á subvención para 
prazas de abastos?.
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O señor Alcalde resposta que é para a praza de abastos a subvención que se destinou a esa 
inversión, pedírono os veciños e comerciantes.-

Concluído o anterior, ás vinte e tres horas e cincuenta e cinco minutos, non sendo outro 
o obxecto da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao 
principio indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como 
secretaria, certifico.-

A secretaria, O alcalde,

ANA BARREIRO GÓMEZ JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

 (DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE)
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