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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO O 
DÍA VINTECINCO DE OUTUBRO  DE DOUS MIL ONCE. 
 
                   NÚM. 12/2011 
 

   SRES/RAS ASISTENTES   
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Javier Jorge Castiñeira 
        
          CONCELLEIROS 
D. Manuel Pavón López 
Dª. Mercedes J. Gonzalez Alonso 
D. Pedro J. Fernánde Manin 
Dª. Mª Teresa López Rego 
D. José María García Rivera 
D. José Ramón Val Alonso 
Dª. Rosa Pérez Gradaille 
D. Enrique Cotarelo García 
D. Xaime Cancio Rodríguez 
Dª. Ana Mª López Campoamor 
Dª. Angeles Veiga Varela 
D. Xoán Carlos González Basanta. 
 
          INTERVENTOR 
D. Luis Ramón Vázquez Parga. 
 
           SECRETARIO 
D. Manuel Rodríguez Luaces. 
 

 

 

 

No Salón de Plenos da Casa 

Consistorial de Foz, sendo as 20:30 horas do 

vintecinco de outubro de 2011, baixo a 

presidencia de D. Javier Jorge Castiñeira, e 

asistido polo secretario accidental da 

Corporación, D. Manuel Rodríguez Luaces, que 

da fe do acto, e o interventor municipal D. Luis 

Ramón Vázquez Parga, se reúnen os Srs. 

Concelleiros relacionados, membros todos do 

Pleno, co obxecto de realizar nunha primeira 

convocatoria a sesión extraordinaria  prevista 

para o día de hoxe, e de acordo co  seguinte 

orde do día. 

 

 
 
1.- SORTEO DOS COMPOÑENTES DAS MESAS ELECTORAIS ELECCIÓNS XERAIS DE 20-
11-2011.- 
 

A continuación procédese ao sorteo dos compoñentes das mesas electorais para as 
eleccións xerais de 20 de novembro de 2011, de acordo co establecido na lexislación electoral.  

 
Os resultados do sorteo foron os seguintes: 
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2.-MOCIÓN DO REPRESENTANTE DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ SOBRE PETICIÓN Á 
XUNTA DE GALICIA DA POSTA EN MARCHA DUN PLAN INTEGRAL NO QUE SE 
CONTEMPLE A URXENTE LIMPEZA DO CAUCE E O ACONDICIONAMENTO DE PASEOS 
LATERAIS NO ENTORNO DO RÍO OURO EN FAZOURO.- 
 
 Aberta a sesión pola Presidencia dáse conta ao dictame favorable da Comisión 
Informativa de Asuntos de Pleno. 
 Intervén a continuación o portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, facendo unha 
exposición da moción no senso de que un dos potenciais turísticios do noso pobo é a nosa 
paisaxe, as nosas rutas turísticas, como a do Río Ouro, e demáis que constan na mesma. 
 Intervén a continuación o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, que dí que o 
seu goberno invirtiu 5 millóns de euros na Ponte de Ferro, na Pampillosa, na Obra Pía, terreos 
dos muiños, en definitiva mil millóns das antigas pesetas, e pide que conste en acta, xa que hai 
que poñer en valor todas estas cousas, estando a favor da aprobación da moción. 
 Intervén a continuación o portavoz do BNG, Sr. González Basanta, quen dí que xa 
fixera un rogo extensible a máis ríos e cauces do Concello, e que o grupo de goberno se 
interese cómo sondear como están os cauces dos ríos do Concello, estando dacordo coa 
moción. 
 Intervén a continuación o Sr. Alcalde-Presidente, manifestando que están na mesma 
liña que os outros grupos políticos, e xa houbo os primeiros contactos coa Consellería de 
Medio Ambiente para a recuperación da riveira do río Ouro, e recuperar melloras e potenciar as 
rutas senderistas. 
 Estase a rematar a limpeza do canal da auga, limpandoo o Concello, e Cancio mostra o 
seu agradecemento. 
 Volve a intervir a continuación o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, pedindo 
que conste en acta que é a empresa Gestagua a que ten que limpar o canal. 
 
 Non producindose máis intervencións, o Sr. Alcalde-Presidente somete a votación a 
aprobación da Moción en cuestión, a cal é aprobada por unanimidade dos membros da 
Corporación. 
 
 
3.-MOCIÓN DO REPRESENTANTE DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ SOBRE PETICIÓN Á 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DA REALIZACIÓN DUN PROXECTO E A SÚA 
EXECUCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTUACIÓNS NA ESTRADA QUE 
UNE A N-642 COA LU-152 NA PARROQUIA DE VILLARONTE.- 
 

Dáse conta do dictame favorable da Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, que é 
en sentido favorable no senso de excluir o segundo apartado da moción “execución da retirada 
de postes de formigón da anterior instalación de alumeado público”. 
 Intervén a continuación o portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, decindo que é 
unha moción constructiva,  e fai unha explicación da mesma, para que se leven a cabo pola 
Deputación Provincial de Lugo diferentes actuacións nesta vía. 
 Intervén a continuación o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, manifestando 
que se fixo unha boa inversión nesta estrada por parte da Deputación a petición do seu equipo 
de goberno, e que estas melloras son necesarias, aprobando a moción, coa supresión do 
apartado segundo, como se acordou na Comisión Informativa. 
 Intervén a continuación o portavoz do BNG, Sr. González Basanta, manifestando estar 
dacordo coas obras en cuestión, xa que éstas son moi necesarias para a seguridade vial. 
 Intervén a continuación o Sr. Alcalde-Presidente, decindo que o voto do seu grupo é 
favorable, e que a retirada dos postes é compromiso do Concello, e xa pediu presupostos a 
empresas para levar a cabo esta retirada, mostrando a súa felicitación ao Presidente da 
Deputación Provincial de Lugo e ó anterior Alcalde deste Concello. 
 Intervén a continuación o portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, para agradecer á 
Corporación o seu apoio e facer, polo menos, un arcén de beirarrúa  por un lado da estrada. 
 Intervén a continuación o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, decindo que 
non fai falla presuposto para a retirada dos postes, que para iso está a Brigada Municipal. 
 
 Non producindose máis intervencións, o Sr. Alcalde-Presidente somete a votación a 
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aprobación da Moción en cuestión, a cal é aprobada por unanimidade dos membros da 
Corporación, no seguinte senso: 
 
 -Espazo e dotación de arcán/beirarrúa dende A Espiñeia ata o cruce da LU-152, 
enlazando coas beirarrúas xa construidas. 
 -Instalación de alumeado público ata A Espiñeira. 
 -Melloras no enlace desta estrada coa estrada de As Areosas en A Espiñeira. 
 -Estudo de melloras no enlace coa N-642. 
 
 
4.-MOCIÓN DO REPRESENTANTE DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ SOBRE CONSULTA Á 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O CAMBIO DA FINALIDADE DA PARTIDA 
DO PLAN ESPECIAL DE REALIZACIÓN DE PROXECTO DE RESIDENCIA DE MAIORES 
PARA FOZ POR AMPLIACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PARA O CONCELLO 
DE FOZ, E INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A INCLUSIÓN NO PROXECTO 
ORZAMENTARIO 2012 UNHA PARTIDA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTO E OBRA 
DE CONSTRUCCIÓN DUNHA RESIDENCIA DE MAIORES PARA FOZ, NOS TERREOS 
CEDIDOS PARA TAL FIN POLO CONCELLO.- 
 
 Dáse conta do dictame da Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, modificando a 
palabra “consultar á Deputación Provincial…” en vez de “instar”, quedando así dictaminado 
favorablemente. 
 Intervén a continuación o portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, facendo unha 
explicación da mesma e dí que é reiterativa, e pide que nos presupostos da Xunta de Galicia 
para o ano 2012 figure unha partida para o proxecto e a obra, dado que entendemos que quén 
debe facer o proxecto debe ser a mesma Administración que se fará cargo da xestión do Asilo, 
neste caso a Xunta. 
 Intervén a continuación o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, decindo que o 
seu equipo de goberno fixo moito polo xeriátrico para Foz, e o primeiro foi conseguir os terreos 
da Fundación Martínez Otero para despois cederllos á Xunta. 
 Manifesta a continuación que nos presupostos da Xunta non hai nada para Foz, e isto é 
a primeira vez que ocurre, e o seu partido fará unha enmenda ao respecto, e non entende 
porqué a Alcaldía rechazou o diñeiro da Deputación, apoiando esta moción. 
 Intervén a continuación o portavoz do BNG, Sr. González Basanta, manifestando que 
non teñen dúbida na aprobación da moción, e son reiterativos no caso de pedir á Xunta a 
inclusión nos seus presupostos dunha partida xenérica para o proxecto e a construcción do 
xeriátrico en Foz. 
 Intervén a continuación o Sr. Alcalde-Presidente, manifestando que o seu grupo votará 
a favor da moción, agradecendo á Deputación Provincial o seu plan inversor en Foz, non 
estando dacordo coa subvención de 35 mil euros désta para a redacción do proxecto, e en 
vindeiros días haberá novidades da Consellería de Traballo e Benestar para iniciar o proxecto 
no ano 2012, e fará a Administración competente a obra. 
 Intervén a continuación o portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, para mostrar o 
seu agradecemento á Corporación, e pide que cando se coñezan datos da Xunta ao respecto 
se comuniquen á Corporación. 
 Intervén a continuación o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, decindo que no 
presuposto da Xunta figuran os Concellos de Baleira e Paradela con 650 mil euros cada un 
para Residencias e que para Foz non figura nada, e pide que conste en acta. 

Intervén a continuación o portavoz do BNG, Sr. González Basanta, preguntándolle ao 
Sr. Alcalde se hai partida presupuestaria na Xunta para esta finalidade. 
 Intervén a continuación o Sr. Alcalde-Presidente, poñendo de manifesto que haberá 
xeriátrico para Foz nos vindeiros anos, e en breves datas poderemos saber algo máis, 
estándose en xestións coa Consellería de Traballo e Benestar, existindo boa vontade por parte 
da Xunta, xa que todos queremos un xeriátrico para Foz. 
 

Non producindose máis intervencións, o Sr. Alcalde-Presidente somete a votación a 
aprobación da Moción en cuestión, a cal é aprobada por unanimidade dos membros da 
Corporación, no seguinte senso: 
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-Consultar á Deputación Provincial para cambio de finalidade da partida do Plan 
Especial de obra pública asinado co Concello de Foz de realización de proxecto de Residencia 
de Maiores para Foz, por ampliación de Servizo de Axuda no Fogar para o Concello de Foz. 

-Instar á Xunta de Galicia para incluir no proxecto orzamentario do ano 2012 unha 
partida para a realización de proxecto e obra de construcción dunha Residencia de Maiores 
para Foz, nos terreos cedidos para tal fin polo Concello de Foz. 

 
 
5.-ESCRITO DE D. RAMÓN MASEDA FERREIRÓS SOBRE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 
DA PARCELA DE REFERENCIA CATASTRAL 0251011PJ4205S0001UT CON FRENTE Á 
RÚA CAMIÑO VELLO PARA DETERMINACIÓN DE CAL É A MODALIDADE DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
 Dáse conta do escrito presentado por D. Ramón Maseda Ferreirós, veciño de Foz-
Avda. de Asturias nº 25, no que expón que sendo propietario dun terreo sito en Camiño Vello-
Vilaxoane-Foz, segundo planos que adxunta, no que desexa construir unha casa, solicita a 
calificación urbanística do mesmo. 
 A continuación dáse conta dos informes obrantes no expediente emitidos polo 
Arquitecto Municipal, no que dí que o planeamento xeral vixente no Concello de Foz son as 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, e que no apartado 4.3.4. da Ordenanza RM 
correspondente as determinacións de ordenación dí “o Concello establecerá para cada solar a 
modalidade de ordenación acorde co entorno do mesmo…”. A parcela da fronte á Rúa Camiño 
Vello e nesta rúa predomina a edificación illada con altura de dúas plantas. 
 Intervén o Sr. Alcalde-Presidente facendo referencia á competencia no Pleno á vista 
dos informes técnicos, propoñendo a calificación como Residencial Aberta, segundo resulta do 
informe técnico. 

Intervén a continuación o portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, manifestando 
que o seu grupo absterase na votación. 
 Intervén a continuación o portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, manifestando 
que parte do solar en cuestión foi cedido no seu momento para a apertura do vial e a súa 
urbanización, e que entende que o solar carece da superficie suficiente para este tipo de 
calificación de Residencial Aberta, e que lle parece inxusto que despois de ceder os terreos a 
superficie sobrante non lle chegue para poder edificar. 
 Intervén a continuación o portavoz do BNG, Sr. González Basanta, entendendo que o 
Pleno non está calificado para elo e que as Normas Subsidiarias de Foz están  absoletas, e 
votará en contra, por carecer Foz de un ordenamento urbanístico. 
 Intervén de novo o Sr. Alcalde-Presidente, manifestando que é obligación do Concello 
Pleno o establecer si é residencial cerrada ou mixta, e as Normas están absoletas, pero son as 
que hai, xa que non se aprobou o Plan Xeral. 
 Polo Sr. García Rivera manifestase que se absterá na votación. 
 Intervén a continuación o Sr. Cancio Rodríguez decindo que coincide cos informes 
técnicos.  
 Intervén tamén o Sr. González Basanta decindo que o informe técnico transcribe as 
Ordenanzas das Normas Subsidiarias e ten a súas dúbidas. 
 Non producindose máis intervencións, o Sr. Alcalde-Presidente somete a votación a 
Proposta de Alcaldía de calificar a parcela de referencia catastral 0251011PJ4205S0001UT 
con fronte á Rúa Camiño Vello, titularidade de D. Ramón Maseda Ferreirós como 
RESIDENCIAL ABERTA, co seguinte resultado: 
 Votos a favor: 8 (5 PP, 3 UNIFOZ) 
 Votos en contra: 1 (BNG) 
 Abstencións: 4 (PSOE) 
 
 Á vista do resultado o Sr. Alcalde declara aprobada a calificación como RESIDENCIAL 
ABERTA. 
 
 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS.- 
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ROGOS 
  

O portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, fai os seguintes: 
 

 1.-Que non se xogue cos informes do Concello (a Conta Xeral do ano 2010 non estaba 
informada desfavorablemente pola Intervención, estaba informada favorablemente), e o Sr. 
Alcalde pídelle disculpas, así como ó Interventor e resto da Corporación, e efectivamente é un 
informe favorable e foi un erro pola miña parte, matizando que o informe é favorable aínda que 
as conclusións do mesmo sexan negativas. 
 2.-Que haxa unha labor de vixiancia polas rúas, xa que concretamente na Rúa Illanova 
hai tempo que non hai luz. 
 3.-Que se mire de ver os horarios do Centro Cenima para as reunión da xente os 
sábados, para que teña aberto, xa que concretamente a Federación Provincial de APAS de 
Centros Educativos Públicos de Lugo (FAPACEL) solicitu permiso para utilizar o Cenima o 
vindeiro sábado día 12-11-11, de 10 a 14 horas, e contestouselle pola Oficina de Turismo que 
neste momento non están abertas as instalación os sábados, podendo chamar á Casa Cultura 
para ver si alí era posible e senón que se volveran a poñer en contacto coa Técnico de 
Turismo, que buscaría unha solución, contestándolles en data seguinte que xa disponían de 
local no Cenima. 
 
 Polo portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, fanse os seguintes: 
 
 1.-Marcar os estacionamentos para discapacitados frente á Casa Cultura, Cenima e 
Centro Social. 
 2.-Repoñer o cartel orientativo que sinaliza o barrio das Areosas en A Espiñeira-
Villaronte. 
 3.-Reitera novamente os anteriores rogos de que os barrios de Cabanas e Barrosa en 
Nois, poidan ter presión de auga suficiente no ano 2012. 
 
 Polo portavoz do BNG, Sr. González Basanta, fanse os seguintes: 
 
 1.-Se proceda á limpeza do camiño no Cú do Castro. 
 2.-A colocación de váteres entre o Pavillón e o Parque Infantil no Colexio Fondo Nois. 
 3.-Que o horario do Cenima esté máis tempo aberto para que sexa máis utilizable. 
 
PREGUNTAS 
 
 Polo portavoz do PSdeG-PSOE, Sr. García Rivera, fanse as seguintes: 
 

1.-Saber se a Secretaria do Concello de Foz que cesou recentemente, lle pediu a 
acumulación da praza, respostando o Sr. Alcalde que sí o falou o día antes de marcharse e que 
lle había preguntando 15 días antes cal era a súa situación laboral e que tiña pensado facer, 
contestando ésta que se reservaba a súa opinión, e un día antes de irse sí que se ofreceu a 
facer unha acumulación de tareas compartindo co Concello de Coristanco. 
 2.-Se o Alcalde dixo que o parque móvil estaba roto (pala excavadora, camión 
Mercedes, tres coches da Policía, un Patrol de Protección Civil, elevador, etc.) e pregúntalle se 
ten documentación déstes vehículos, respostando o Sr. Alcalde que sí. 
 
 Polo portavoz de UNIFOZ, Sr. Cancio Rodríguez, fanse as seguintes: 
 
 1.-Informar á Corporación das cantidades, partidas e conceptos consignados pola 
Xunta de Galicia para Foz no ano 2012, respostando o Sr. Alcalde que temos compromisos das 
Consellerías para as obras do xeriátrico, dragado e beirarrúas en Cangas. 
 2.-Coñecer xestións do derradeiro Pleno de dotar o noso pobo de instalacións 
portuarias, respostando o Sr. Alcalde que estamos neso e que hai unha partida para o dragado. 
Si están en contratación por parte de Portos o estudo externo, valoración de impacto, solución 
técnica proposta polo Concello de Foz, respostando o Sr. Alcalde que temos o apoio da Xunta 
de Galicia. 
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 3.-Se sabe a data en qué a Consellería de Sanidade recibirá aos portavoces desta 
Corporación para tratar a situación sanitaria do Concelo de Foz,  en cumprimento de acordo 
plenario de data 08-08-11, respostando o Sr. Alcalde que non a sabe. 
 
 Polo portavoz do BNG, Sr. González Basanta, fanse as seguintes: 
 
 1.-Estudio de viabilidade do proxecto, respostando o Sr. Alcalde que se está a negociar 
coa Consellería. 
 2.-Os pasos elevados van ser legalizados, ou sexa facelos conforme á Lei, respostando 
o Sr. Alcalde que a culpa é do anterior equipo de goberno. 
 3.-Se o sistema de recollida de lixo vai a seguir como ata agora, respostando o Sr. 
Alcalde que estamos valorando poñer novos contenedores para cambiar o sistema, xa que o 
actual é inseguro. 
 
 Non facéndose máis rogos nin preguntas, pola Presidencia levántase a sesión sendo 
as 22 horas e 35 minutos, do expresado día, extendéndose de todo elo a presente acta, de que 
eu o Secretario accidental dou fe.- 
 
O Alcalde,      O Secretario accidental, 
 
Asdo. Javier Jorge Castiñeira.   Asdo. Manuel Rodríguez Luaces. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


