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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO CELEBRADA 

EN DATA 25 DE SETEMBRO DE 2012 

 
 

ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D.  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (PP) 

 

CONCELLEIROS /AS 

D.  MANUEL PAVÓN LÓPEZ (PP) 

Dª  MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP) 

Dª  MARÍA TERESA LÓPEZ REGO (PP) 

D.  PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ MANÍN (PP) 

D.  JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO (PS de G-PSOE) 

Dª  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS de G-PSOE) 

D.  ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PS de G-PSOE) 

Dª  ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PS de G-PSOE) 

D.  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 

Dº  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 

Dº  MARÍA DE LOS ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ) 
D.  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 
 

INTERVENTOR 

D. LUIS RAMÓN VÁZQUEZ PARGA 

 
SECRETARIO 

D. VICENTE PASTOR MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

No salón de plenos do concello de 

Foz, sendo as vinte horas do día 

vintecinco de setembro de dous mil 

doce, reúnese en sesión 

extraordinaria e primeira 

convocatoria, o Pleno deste 

concello, baixo a presidencia do 

señor alcalde titular don Javier 

Jorge Castiñeira, coa asistencia 

dos/as señores/as concelleiros/as  

relacionados/as ao marxe, asiste  o 

interventor municipal, habilitado 

estatal Luís Ramón Vázquez 

Parga, actúa de secretario o 

habilitado estatal Vicente Pastor 

Martínez que da fe do acto.- 

 
Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (inicialmente doce e 
despois trece trala toma de posesión da concelleira dona Ana Isabel Villarino Alonso, dos 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, cursado xuntamente 
coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e correlativa adopción de acordos, 
nos termos seguintes:-  
 
Previamente, o señor alcalde da a benvida ao novo secretario da Corporación, agradecendo os 
servizos prestados á anterior habilitada estatal que desenvolvía o cargo en acumulación dona 
Ana Ramos Ramos.- 
 
Así mesmo, coa venia da presidencia intervén o concelleiro don Xaime Cancio Méndez dando 
a benvida ao novo secretario, solicitando que, cando se manifeste por calquera concelleiro que 
conste en acta algunha intervención concreta, esta sexa recollida na súa redacción.- 
 
 
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, 
ORDINARIA DE DATA 26 DE XULLO DE 2012.-  
Por unanimidade dos doce señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación á 
acta da sesión anterior ordinaria de data 26 de xullo de 2012, en todos os seus extremos e nos 
seus propios termos.- 
 
 
2.- TOMA DE POSESIÓN COMA CONCELLEIRA DE DONA ANA ISABEL VILLARINO 
ALONSO.- 
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Seguidamente o secretario de orde da presidencia, procede a dar conta da credencial asinada 
pola Xunta Electoral Central que acredita a personalidade da concelleira dona ANA ISABEL 
VILLARINO ALONSO, en substitución por renuncia do concelleiro do JOSÉ MARÍA GARCÍA 
RIVERA pola lista do (PSdeG-PSOE) acreditando a súa personalidade que foi coñecida por 
notoriedade.- 
 
Compróbase que a concelleira formulou as declaracións referidas no artigo 75.7 da Lei 7/1985, 
do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.- 
 
Xa que logo, cúmprese a esixencia do artigo 195.3 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do 
Réxime Electoral Xeral e 37.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, procédese ao cumprimento do requisito legal previsto no artigo 
108.8 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral de prestar xuramento 
ou promesa. 
 

ACTO DE XURAMENTO OU PROMESA 
Trala lectura polo alcalde-presidente ao disposto no artigo 108.8 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 
de xuño, do Réxime Electoral Xeral, referido á toma de posesión de concelleiros/as, procédese 
a nomear á comparecente, para os efectos de prestación do xuramento ou promesa.- 
 
Este realízase utilizando o previsto no Real Decreto 707/1979, do 5 de abril, regulador da 
fórmula para toma de posesión de cargos ou funcións públicas, sendo utilizada a seguinte que 
é lida pola comparecente:  
 
«Eu, ANA ISABEL VILLARINO ALONSO prometo pola miña conciencia e honra, cumprir 
fielmente as obrigas do cargo de concelleira do concello de Foz con lealdade ao Rei, e 
gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado». 
 
Tralo que, o alcalde-presidente dálle a posesión do cargo a dona ANA ISABEL VILLARINO 
ALONSO, que agradece a acollida da Corporación e cóntase cunha compañeira mais para un 
bo servizo ao pobo de Foz, pasando ao ocupar o seu escano, sendo trece o número de 
concelleiros/as asistentes desde este intre.- 
 
 
3.- SORTEO PÚBLICO PARA DESIGNACIÓN DE MEMBROS QUE PRESIDIRÁN AS MESAS 
ELECTORAIS NAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA O PRÓXIMO DÍA 21 DE 
OUTUBRO DE 2012 (ART. 26.4 LEI ORGÁNICA 5/1985).- 
Atendido que se procedeu á convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia, segundo 
establece o Decreto 174/2012, do 27 de agosto (DOG número 163 do 28.08.2012), e de 
conformidade co disposto no artigo 26 da lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime 
Electoral Xeral, debe procederse á designación de presidente e vocais, así como dos seus 
respectivos suplentes, por sorteo público entre as persoas censadas nas distintas seccións 
deste concello, as cales presidirán as correspondentes Mesas nas eleccións ao Parlamento de 
Galicia do día 21 de outubro de 2012.- 
 
Dáse conta do comunicado da secretaría da Xunta Electoral de Zona de Mondoñedo, de data 
31 de agosto de 2012, polo que se delega nos secretarios dos concellos respectivos para a 
notificación da designación dos membros das mesas electorais e outros aspectos.- 
 
Vistas, as competencias na materia, considerando o establecido na devandita lei 5/1985 do 
réxime electoral xeral, por unanimidade dos trece señores concelleiros/as asistentes e votación 
ordinaria ACÓRDASE: 
 
PRIMEIRO.- Proceder ao sorteo público co obxecto de designar aos presidentes e vocais de 
cada Mesa Electoral, así como para a designación dos suplentes de cada un dos membros da 
Mesa.- 
 
Previa determinación das persoas que poden concorrer ao sorteo público, de conformidade co 
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establecido no artigo 26 da lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, 
procédese ao sorteo mediante axuda de soporte informático.- 
 
SEGUNDO. De conformidade cos resultados do sorteo, designar aos seguintes membros das 
Mesas Electorais: 
 

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 
 DO 21 DE OUTUBRO DE 2012: 

DISTRITO ÚNICO 
 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 001 – MESA: A 
 
TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   FERNANDEZ   MENDEZ   MARIA DEL PILAR   45433261G 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     COUTO   TORO   BEATRIZ     34883779R 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     GOMEZ   EIJO   VANESA MARIA     34882520F 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CABO   FERNANDEZ   LAURA       71643620T 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CRESPO   LOMBARDERO   CRISTINA     33999614W 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   GOMEZ   FRAGA   MARIA CARMEN     32786184Y 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   FREIRE   COMENDEIRO   OLIMPIA BEATRIZ   76569316Q 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   FERNANDEZ   MONASTERIO   MARIA DEL PILAR   76558573Z 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   DOCOBO   CASTRO   MARIA LUISA     33991845F 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 001 – MESA: B 

 
TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   MENDEZ   LEIVAS   GEMA       53161069L 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     MOSQUERA   NOVO   MIGUEL ANGEL     77594790N 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     LOSADA   PROL   MARIA       34951267F 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. QUINZA TORROJA GARCIA   FERNANDO JAIME   32782392D 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. LOPEZ LEYTON TEIJEIRO   CESAR AUGUSTO   32374860Z 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   MARTINEZ   PEREZ   ANTONIO     76566131M 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   RODRIGUEZ   RICO   GERARDO     77592741X 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   RAMOS   MARFUL   CATHERIN     77593239W 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   VARELA   RAMALLAL   SANDRA     34636339H 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
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DISTRITO 01 – SECCIÓN: 001 – MESA: C 

 
TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   MASEDA   FERREIROS   JOSE MARIA     77592995B 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     LOPEZ   PIÑEIROA   JUAN CARLOS     33992283P 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     EIJO   SOTO   ANGEL       33345597J 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CANCIO   POSADA   ALBA MARIA     34882265M 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. GONZALEZ   SANTONE   MARISA MELINA     71634484H 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   MASEDA   FERREIROS   JAVIER MANUEL   77593690Q 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   MUÑOZ   RODRIGUEZ   MARIA ISABEL     11422083F 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   LUACES   VAL   MARIA CRUZ     33844524R 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   VARELA   MAURIZ   JOSE       33999655C 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 

DISTRITO 01 – SECCIÓN: 002 – MESA: A 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   GARCIA   RODRIGUEZ   CESAR       34881657H 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     FERNANDEZ   LOPEZ   JOSE IGNACIO     32384439W 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     CARREIRAS   CAMPOS   SEVERIANO     76548296H 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. FIALLEGA   GOMEZ   YOLANDA     33997817E 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. GARCIA   RODRIGUEZ   SARA       76943992E 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   CARRACEDO   PERNAS   ANA MARIA     33317579D 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   CANCIO   DOCE   MANUEL       33813908K 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   ANDRADE   FERNANDEZ   MARIA JOSE     33994220J 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   IGLESIAS   MUÑIZ   FRANCISCO MANUEL 09394023H 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 

DISTRITO 01 – SECCIÓN: 002 – MESA: B 

 
TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   RIVAS   SEOANE   ALEXYS       58445078P 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     VILARIÑO   SANCHEZ   JOSE ANTONIO     34238463L 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     RODRIGUEZ   PIÑEIROA   TAMARA     33997730G 

2º VOGAL: D/Dª.                         
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SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MARTINEZ TIZON RODRIGUEZ   FRANCISCO LUIS   00809371R 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ROIBAS   SAAVEDRA   MANUEL       33302201H 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   LOPEZ   MARIÑA   JUAN JOSE     33861505P 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   MAAÑON   RIEGO DEL   EUGENIO     33350009D 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   TORRES   CAGIGAL   RAMON       76547343P 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   MARTIN   GONZALEZ   MARCELINA     50539866B 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 002 – MESA: C 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   ALONSO   POSADA   ANTONIO     77594458W 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     PEÑA   FERNANDEZ   IVAN       76579906A 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     LORIGADOS   MONTOUTO   MARIA PILAR     33835764G 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. SAN MARTIN   SOUTO   ANGELA     34636732C 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. AMASUNO   MARTIN   ALEJANDRA     30670816V 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   CUADRADO   FERNANDEZ   MARIA XOSE     77594910V 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   CASTRO   MARFUL   SILVIA       33311607V 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   ABAD   MORAN   ALEXIA       71668380N 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   NEIRA   OTERO   CARLOS     77596251R 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 003 – MESA: U 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   SANJURJO   CASARIEGO   JOSE MODESTO     33842084E 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     CABANA   BARRERA   MARIA ISABEL     33536198J 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     VEIGA   RODRIGUEZ   JOSE       76566170K 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. FERREIRA   REGO   NOELIA       77593765E 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ROMILLO   DIAZ   PABLO       34636488Y 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   PEREZ   PAZ   RAQUEL       33858300T 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   GONZALEZ   COUTO   AUREA       33824296J 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
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DE 2º VOCAL: D/Dª.   MARTINEZ   CASTRO   AURELIA     33994260F 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   DIAZ   CORTIÑAS   ISAURA MARIA     76548826L 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 

DISTRITO 01 – SECCIÓN: 004 – MESA: A 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   FERNANDEZ   CABANAS   JOSE       33818762E 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     NEIRA   LOPEZ   SIMEON       33992081J 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     MACIA   PEREZ   M ELVIRA     77592985R 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. VALMAYOR   SANCHEZ   SILVINA       33992578G 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. SEIJAS   DIAZ   SOFIA       34880866D 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   QUIROGA   LABRADA   MARIA GRACIA     33313889E 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   VAZQUEZ   BLANCO   MARIA CARMEN     77593083F 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   SANJURJO   VARELA   ROSA       33809945Z 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   RODRIGUEZ   FERNANDEZ   VICENTE       76548809W 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 

DISTRITO 01 – SECCIÓN: 004 – MESA: B 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   MARRUBE   MARTINEZ   M FLORA     33794985G 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     BLANCO   YAÑEZ   ROBERTO     34882973T 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     CASAS   GARCIA   ROBERTO     34636905D 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. LOPEZ   REY   YOLANDA     34638077P 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. PEREIRA   VEIGA   M JESUS     01109664Y 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   PUMARES   OTERO   JOSE MANUEL     33306591S 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   OTERO   ALONSO   JOSE GERVASIO   33797510E 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   MARIÑA   BLANCO   JUAN CARLOS     33992612S 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   PRADO   SUAREZ   M. TERESA     09382651P 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
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DISTRITO 01 – SECCIÓN: 005 – MESA: A 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   RODRIGUEZ   ROUCO   OSCAR       34635722E 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     GOMEZ   PARDO   TRINIDAD     76546113C 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     MEDEOT   NIETO   MARIA CARMEN     46910779W 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. AINSE   GARCIA   DAVID       34636042C 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. REGO   PEREZ   JUAN CARLOS     33309410M 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   DIAZ   FERNANDEZ   IAGO       33999071B 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   GARCIA   MARFUL   DIEGO       34882155X 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   PICO   LOPEZ   JOSE ABELARDO   35248255L 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   BASANTA   VILLAPOL   FRANCISCO JAVIER 77594098X 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 005 – MESA: B 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   LUCERO   CALEO   BEATRIZ CECILIA   72486765B 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     GARCIA   GARROTE   MARIA DOLORES   76564577S 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     LOPEZ   DOVALE   ALFONSO     33996395A 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. FERNANDEZ   ALVAREZ   JOSE AURELIO     35440468K 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CANDIA   DURAN   MARCO       77595764C 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   GIL   ROUCO   MANUEL       76565940K 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   RODRIGUEZ   MOREDA   JOSE ANGEL     77596523C 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   FERNANDEZ   VEIGA   MARIA DEL PILAR   34883325F 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   FERNANDEZ   ROUCO   ALBERTO     34635092J 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 

DISTRITO 01 – SECCIÓN: 006 – MESA: U 
 
TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   SANTIAGO   CAÑIZAL   DANIEL       34881093Y 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     CASAS   SIXTO   MARIA ALBINA     76548556W 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     ALONSO   BASANTA   MONICA       33999169V 

2º VOGAL: D/Dª.                         
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SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. FRAGA   CALVO   JOSE IGNACIO     20167850R 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CONCHEIRO   MARIÑO   MARTA       32803186B 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   DIAZ   RODRIGUEZ   SEVERIANO     33797616J 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   FERNANDEZ   IGLESIAS   JOSE ELADIO     33308557A 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   PARDO   IGLESIAS   MARTIN       76562696C 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   CAO   RAMOS   NOELIA       77596243Q 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 007 – MESA: A 
 

TITULARES TITULARES                         
PRESIDENTE/A: D/Dª. 

  
FERNANDE
Z   

FARIÑA 
  

ALEYA 
      

34883395P 041
8   

PRESIDENTE/A: D/Dª.                           
1º VOCAL: D/Dª. 

    
COUREL 

  
REPISO 

  
LUIS 

      
77594770S 028

6   
1º VOGAL: D/Dª.                             
2º VOCAL: D/Dª. 

    
ALVAREZ 

  
LOPEZ 

  
MARIA TERESA 

    
34637150
R 

005
3   

2º VOGAL: D/Dª.                             

SUPLENTES SUPLENTES                         
DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

CRUZ 
  

BUSTAMANT
E   

MARIA 
EUGENIA     

33835722P 029
7   

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª.                           
DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª. 

DIAZ 
  

BALSEIRO 
  

SANDRA 
    

34882694
C 

032
1   

DE PRESIDENTE/A: 
D/Dª.                           
DE 1º VOCAL: D/Dª. 

  
BOUZA 

  
ROUCO 

  
EDUARDO 

    
33821017T 015

8   
DE 1º VOGAL: D/Dª.                             
DE 1º VOCAL: D/Dª. 

  
FERNANDE
Z   

PAZ 
  

MARIA IRENE 
    

33992936V 048
3   

DE 1º VOGAL: D/Dª.                             
DE 2º VOCAL: D/Dª. 

  
FRAGA 

  
FERNANDEZ 

  
FRANCISCO ANGEL 33845323

H 
054
4   

DE 2º VOGAL: D/Dª.                             
DE 2º VOCAL: D/Dª. 

  
CANOURA 

  
TEIJEIRO 

  
M JESUS 

    
33302522V 020

7   
DE 2º VOGAL: D/Dª.                             

 
 
 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 007 – MESA: B 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   MASEDA   PAZ   MARIA DELFINA     33831730H 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     GONZALEZ   GALAN   RAUL       10877264N 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     NEIRA   RIO DEL   PATRICIA     33999847M 

2º VOGAL: D/Dª.                         
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SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MEIJIDE   MENDEZ   NAZARETH     33998024E 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MORALEJO   MARCOS   MARIA DOLORES   11417045Y 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   JANEIRO   RAMOS   JOSE MARIA     76559335V 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   LESTEGAS   RODRIGUEZ   M. DEL PILAR     33848478E 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   LOPEZ   LOPEZ   AMALIA       76548476Z 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   MARIÑO   DOMENECH   JUAN ANTONIO     33994188G 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 
DISTRITO 01 – SECCIÓN: 007 – MESA: C 
 

TITULARES TITULARES                     
PRESIDENTE/A: D/Dª.   ROMERO   BELLO   MARGARITA     77593091S 

PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
1º VOCAL: D/Dª.     RAMOS   RODRIGUEZ   MARIA DEL CARMEN 76565479C 

1º VOGAL: D/Dª.                         
2º VOCAL: D/Dª.     SEIVANE   GARCIA   JENNIFER     34880050K 

2º VOGAL: D/Dª.                         

SUPLENTES SUPLENTES                     
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. OTERO   CASTRO   MONICA       76566222G 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. VAZQUEZ   PEREZ   MARIA TERESA     77593456N 

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.                       
DE 1º VOCAL: D/Dª.   VAZQUEZ   ALVAREZ   FRANCISCO     33801791W 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 1º VOCAL: D/Dª.   TEIJEIRA   FERNANDEZ   MANUEL       76559371F 

DE 1º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   OTERO   PALMEIRO   MARIA ROSA     76548440R 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         
DE 2º VOCAL: D/Dª.   RAMOS   BAAMONDE   ANTONIO     33840247W 

DE 2º VOGAL: D/Dª.                         

 
TERCEIRO. Comunicar o presente acordo á Xunta Electoral de Zona de Mondoñedo para os 
correspondentes efectos.- 
 
CUARTO.- Notificar legalmente aos interesados no prazo de tres días a referida designación 
como presidente, vocais e, no seu caso, suplentes das Mesas Electorais.- 
 

 
4.- DACIÓN DE CONTA DE DECRETOS E RESOLUCIÓNS DA ALCADÍA E ACTAS DAS  
XUNTAS DE GOBERNO LOCAL.-  
Os trece señores/as concelleiros/as asistentes, quedan informados do contido das últimas 
resolucións da alcaldía acadadas entre as datas 21/07/2012 ao 24/09/2012, as cales tiveron ao 
seu dispor para exame e consulta.- 
 
 
5.- PROPOSTA DA ALCALDÍA EN RELACIÓN ÁS AUTORIZACIÓNS DE FESTAS 
POPULARES.- 
Polo Secretario da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 
20 de setembro de 2012, que no seu literal indica: 
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“Dada conta da proposta que se reflicte no epígrafe, cuxo texto é como sigue: 

“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA EN RELACIÓN ÁS 

 AUTORIZACIÓNS DAS FESTAS POPULARES.- 

 “Varios son acordos a acadar en relación coas festas populares. Un, no sentido de que, 
entre a documentación a esixir ás Comisións de Festas organizadoras das mesmas, ben 
directamente ou ben mediante contrato con axentes de espectáculos, para a concesión da 
correspondente autorización municipal se excluíra a de acreditar ter aboado a tarifa á 
Sociedade Xeral de Autores  de España. Outro, acordando a adhesión deste concello ao 
convenio asinado entre a FEMP e a SGAE.- 
Nestes anos teñen xurdido algunhas incidencias na formalización dos expedientes de 
concesión de autorizacións municipais para a celebración de festexos populares, derivadas 
de que, en moitas ocasións, os solicitantes non achegan a totalidade da documentación 
esixida no modelo-formulario de solicitude existente tanto en papel como electrónico.- 
Por outro lado, por parte dos solicitantes da autorización municipal véñense facendo 
queixas non sentido de que no noso concello estamos a esixir para a concesión das 
autorizacións das festas populares máis requisitos que nos limítrofes e, en xeral  nos da 
provincia; cuestión esta que, efectivamente, teño constatado con outros alcaldes; é máis, 
apréciase unha falta de unidade de criterio entre os concellos á hora da achega de 
documentación e requisitos que se veñen esixindo para a concesión destas autorizacións, 
probablemente porque a normativa reguladora é antiga e pouco clara ao respecto e, así 
mesmo, pola falta dunha regulación  propia da nosa Comunidade Autónoma.  
Coa finalidade de fixar un criterio corporativo no que se establezan os requisitos e 
documentación a esixir polo concello ao tempo de conceder autorizacións de festas 
populares, nas parroquias, lugares ou aldeas do municipio, esta alcaldía eleva ao Pleno a 
presente proposición que se fundamenta nas seguintes: 
CONSIDERACIÓNS 
PRIMEIRA.- OS BENS XURÍDICOS PROTEXIDOS POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
O ben xurídico protexido e norma reguladora que lexitima e habilita a intervención 
municipal na actividade dos particulares, agrupacións sen personalidade xurídica, 
asociacións, etc, sometendo a autorización preceptiva e previa para celebración de 
verbenas e outras actividades recreativas con ocasión das festas populares, concrétase no 
Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento de policía de 
espectáculos públicos e actividades recreativas, que ven delimitado basicamente pola 
cláusula xeral da seguridade pública, é dicir, o concello intervén porque no 
desenvolvemento de tales actividades existe un risco potencial de afectación á seguridade 
dos asistentes. 
Ente os bens xurídicos protexidos debemos citar, así mesmo, á seguridade do tráfico, 
cando se afectan as vías públicas, así como ao uso especial do dominio público municipal 
que a festas supoñen na maior parte dos casos, xa que logo, estas celébranse en terreos 
de titularidade municipal.  
Neste orde de cousas, podemos dicir polo tanto, que a seguridade dos asistentes, do 
tráfico rodado e o uso do dominio público local, constitúen a tríade de bens xurídicos a 
protexer coa intervención municipal.  
A exposición de motivos do Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba 
o regulamento de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, confirma este 
criterio, así nel dise: 
“Efectivamente, o Goberno considera inaprazable a necesidade de actualizar e adaptar á 
abundante normativa ditada e aos cambios producidos desde mil novecentos trinta e cinco, 
os preceptos reguladores do exercicio das competencias que corresponden ás Autoridades 
gobernativas para o mantemento da orde pública e a protección das persoas e bens, en 
relación cos espectáculos públicos e as demais actividades recreativas, competencias 
derivadas de distintas disposicións con rango de Lei formal. 
O novo Regulamento, como indica a súa denominación, mantense estritamente no ámbito 
da seguridade cidadá…”. 
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A identificación dos bens xurídicos protexidos resulta fundamental para orientar a 
interpretación da normativa reguladora cando esta non resulta clara, e tamén para delimitar 
as esixencia que o concello debe establecer nos procedementos de autorización. 
Así as cousas, para guiar a materialización da intervención municipal neste campo ou en 
calquera outro dentro da función de policía administrativa ao principio de concesión regrada 
que preside a intervención municipal nas actividades dos particulares (que obriga ao 
concello a non esixir máis requisitos que os que se deriven expresamente da normativa 
reguladora desa concreta actividade) debemos engadir a necesaria coherencia e 
proporcionalidade entre os medios e requisitos  que o concello emprega ou esixe e a 
finalidade da norma que habilita a intervención municipal, de tal maneira que a intervención 
limite a súa protección a aqueles bens xurídicos para os que está prevista sen estenderse 
a outros que non son obxecto de protección por tal norma sectorial concreta.- 
Dende a perspectiva exposta, non parece que o concello, a hora de conceder autorización 
para a celebración de festas populares, deba velar por aspectos que nada teñen que ver 
cos bens xurídicos protexidos polas normas que habilitan á intervención municipal como 
poden ser: 

a) establecer como requisito da concesión a acreditación de que os promotores 
ou organizadores dos festexos teñen cumprido coa obriga de obter a preceptiva 
autorización da SGAE para a emisión pública do repertorio musical, de conformidade con 
canto se establece polos artigo 17 e seguintes da Lei 22/1987, de 11 de novembro de 
propiedade intelectual.- 
b) establecer como requisito da concesión da autorización a acreditación de terse 
aboando polos organizadores po promotores das festas, a tarifa correspondente aos 
dereitos de autor. Tarifa que ten a natureza de prezo privado.- 
c) Tampouco parece que debamos obrigar as Comisión de festas a acreditar o 
cumprimento da normativa laboral e da seguridade social. Neste orde de cousas, cando a 
Norma pretende que se acredite o cumprimento das normas laborais e sociais como 
requisito especifico ou condición,  establéceo expresamente, bo exemplo disto e a 
normativa sobre contratación pública.- 
d) Tampouco parece necesario que se achegue a fotocopia do DNI dos 
solicitantes, en aras da necesaria simplificación administrativa, e por aplicación supletoria 
de canto se establece polo Real decreto 522/2006, do 28 de abril, polo que se suprime a 
achega da fotocopia do DNI nos procedementos da Administración Xeral do Estado.- 
e) Igualmente, no suposto de persoas xurídicas, debería suprimirse a necesidade 
de achegar con cada solicitude copia cotexada das escrituras de constitución e 
apoderamento, simplificando o procedemento, de modo que a achega das escrituras se 
faga por unha única vez e en solicitudes sucesivas achegue unha declaración 
responsable da vixencia das presentadas no seu día.- 

Isto non quere dicir que o concello non poida, e incluso non deba, á hora de autorizar as 
festas recordar aos obrigados (que son os organizadores dos eventos) a necesidade de 
que cumpran os requisitos e condicións antes mencionados. No que fai referencia á SGAE, 
esta é a posición oficial da mesma, polo menos da delegación Xeral de Galicia, 
manifestada nas circulares a tal efecto remitidas aos Concellos.- 
SEGUNDA.- TITULOS PARA A INTERVENCIÓN MUNICIPAL E ÁMBITO DA MESMA. 
Os títulos habilitantes para intervención municipal na celebración das festas populares 
veñen constituídos basicamente pola Lei 7/1985 , do 2 de abril, reguladora das Bases do 
réxime local, polo Regulamento de servizos das Corporación Locais, e polo Real decreto 
2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento de policía de espectáculos 
públicos e actividades recreativas.- 
Así o artigo 84 da Lei 7/1985, establece: 
“1. As Entidades locais poderán intervir a actividade dos cidadáns a través dos seguintes 
medios: 
a) Ordenanzas e bandos. 
b) Sometemento a previa licenza e outros actos de control preventivo. No entanto, cando 
se trate do acceso e exercicio de actividades de servizos incluídas no ámbito de aplicación 
da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o 
seu exercicio, estarase ao disposto na mesma. 
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c) Sometemento a comunicación previa ou a declaración responsable, de conformidade co 
establecido no artigo 71 bis da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 
d) Sometemento a control posterior ao comezo da actividade, a efectos de verificar o 
cumprimento da normativa reguladora da mesma. 
e) Ordes individuais constitutivas de mandato para a execución dun acto ou a prohibición 
do mesmo. 
2. A actividade de intervención das Entidades locais axustarase, en todo caso, aos 
principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade co obxectivo que se 
persegue. 
3. As licenzas ou autorizacións outorgadas por outras Administracións Públicas non eximen 
aos seus titulares de obter as correspondentes licenzas das Entidades locais, 
respectándose en todo caso o disposto nas correspondentes leis sectoriais”. 
No campo dos principios xerais, cabe subliñar o contido do Regulamento de Servizos das 
Corporacións Locais, no que se establece: 
“Artigo 4  
A competencia atribuída ás Corporacións Locais para intervir a actividade dos seus 
administrados exercitarase mediante a concorrencia dos motivos que a fundamentan e 
precisamente para os fins que a determinen. 
Artigo 5   
A intervención das corporacións locais na actividade dos seus administrados exercerase 
polos medios e principios enunciados na lexislación básica en materia de réxime local. 
 Artigo 5 redactado polo apartado uno do artigo único do R.D. 2009/2009, de 23 de 
decembro, polo que se modifica o Regulamento de servizos das corporacións locais, 
aprobado por D. de 17 de xuño de 1955 («B.O.E.» 29 decembro).   
Vixencia: 30 decembro 2009  
Artigo 6  
1. O contido dos actos de intervención será congruente cos motivos e fins que os 
xustifiquen.  
2. Se foren varios os admisibles, elixirase o menos restritivo da liberdade individual” 
Finalmente, o Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento 
de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, ademais de canto se poida 
establecer nas ordenanzas xerais municipais. En relación con esta concreta Norma, 
abordaremos de seguido a súa análise de forma máis pormenorizada 
A.-CUALIFICACIÓN DAS VERBENAS E FESTAS POPULARES 
As verbenas e festas populares non son espectáculos propiamente ditos. Así, no 
nomenclátor do Real decreto 2816/1982, clasifícanse como actividades recreativas e, máis 
concretamente como “Outras actividades recreativas. Verbenas e festas populares”. 
Á súa vez, o Decreto autonómico 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o 
catálogo de espectáculos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, 
define como verbenas e festas populares -epígrafe 2.9.2- as “ actividades que se celebran, 
con motivo das festas patronais ou populares, con actuacións musicais, bailes, fogos de 
artificio ou actividades de restauración. Inclúe as actividades desenvolvidas en 
establecementos ou instalacións eventuais, portátiles ou desmontables, que debidamente 
autorizados, se destinan con carácter ocasional, durante a celebración das festas patronais 
ou tradicionais da localidade, a lles proporcionar aos usuarios, mediante prezo, a utilización 
de estructuras con dispositivos mecánicos, ou a participación nos xogos das barracas para 
a obtención de bens mobles de moi escaso valor económico”. 
Como consecuencia desta cualificación das verbenas e festas populares haberá moitos 
requisitos do Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento 
de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, que non serán de aplicación 
a estas actividades recreativas, ben porque non se celebren en locais pechados, ben 
porque só son de aplicación aos espectáculos propiamente ditos ou a establecementos 
públicos. 
Repasaremos de seguido a normas que consideramos de aplicación: 
1.- ILUMINACIÓN 
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Artigo 14 Iluminación: (De aplicación supletoria, só naquelo que proceda, ás verbenas e 
recreos celebrados ao aire libre, xa que a norma contida neste artigo só se aplica a 
edificios e locais cubertos (capítulo segundo do Título primeiro do citado real decreto) 
1. Os aparellos produtores ou transformadores de enerxía eléctrica, cando os houber, 
situaranse en pavillóns illados ou sectores independentes de acordo ás prescricións 
establecidas para esta clase de instalacións. 
2. Os condutores colocaranse no interior de tubos de materia illante e incombustible; 
debendo ter aqueles unha sección adecuada á intensidade da corrente que por eles haxa 
de circular. 
3. Queda prohibidos os cables volantes; pero, se as características do espectáculo ou 
actividade esixíseno excepcionalmente, deberán ir recubertos por material illante 
incombustible e impermeable. 
4. Prohíbese utilizar, como terra para o retorno da corrente, as armaduras de ferro ou as 
canalizacións. 
5. En cada unha das dependencias do edificio dividirase a iluminación en varios circuítos 
independentes, para evitar que poidan quedar ás escuras totalmente cada unha daquelas 
por unha avaría parcial. No arranque de cada un destes circuítos disporanse interruptores e 
cortacircuitos, calibrados en relación coa sección dos condutores. 
6. O cadro de distribución disporase o máis afastado posible do escenario ou da cabina nos 
cinematógrafos e en todo caso fose do acceso público. 
7. As resistencias que se utilicen para regular os efectos da luz, así como as que se 
instalen nas cabinas de cinematógrafos, lanternas de proxección e lámpadas de arco, non 
levarán ningunha sustancia combustible e protexeranse convenientemente, para evitar que 
calquera anomalía no seu funcionamento poida producir danos. 
8. Queda prohibido o uso de aparellos portátiles. Os materiais que se empreguen para 
gornecer os aparellos de iluminación deberán ser ignifugados polo emprego dalgunha das 
sustancias aprobadas ao efecto polo Ministerio de Industria e Enerxía. 
2.- LICENZAS MUNICIPAIS 
Polo que fai referencia á apertura ao público de locais e recintos e da entrada en 
funcionamento das instalacións destinadas a espectáculos ou actividades recreativas, o 
Regulamento establece: 
“Artigo 48 
1. Tamén será precisa a licenza da Alcaldía para a entrada en funcionamento das 
instalacións eventuais, portátiles ou desmontables e en xeral para as pequenas diversións 
que se dean ao público, como feiras e verbenas, en barracas provisionais ou ao aire libre, 
caballitos xiratorios, carruseis, randeeiras, tiro ao branco e similares. 
2. Nos supostos en que as diversións ou recreos a que se refire o parágrafo anterior 
requiran da montaxe de casetas, tablados, ou outras construcións ou estruturas ou da 
instalación de dispositivos mecánicos ou electrónicos potencialmente perigosos, uns e 
outros haberán de ser recoñecidos previamente por facultativo idóneo, que emitirá o 
oportuno informe sobre as condicións de seguridade que os mesmos reúnan para o 
público, especialmente no caso de que neles expóñanse animais feroces ou se utilicen 
armas”. 
O artigo 48.1, vén a establecer con toda claridade a necesidade de licenza municipal para 
a celebración das verbenas, así como para o funcionamento das instalacións eventuais 
referidas nel. 
No parágrafo segundo deste artigo establécese unha esixencia adicional cando na verbena 
se instalan casetas, estructuras, dispositivos mecánicos ou electrónicos, potencialmente 
perigosos, nos que nunha interpretación extensiva, poderían incluírse aos escenarios das 
orquestras, na medida en que para conceder a autorización municipal debe previamente 
ser recoñecidos por facultativo idóneo que emitirá o oportuno informe sobre as condicións 
de seguridade que os mesmos reúnan para o público. Facultativo que non ten por que ser 
un técnico municipal. 
Estamos pois diante de dúas autorizacións municipais distintas en razón do seu obxecto: 

a) A autorización da propia verbena. 
b) A autorización das instalacións eventuais, desmontables, como as atraccións, 
tómbolas, carruseles, etc. que son obxecto de solicitude por parte do feirante e non 
dos organizadores da festa.- 
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C.- CARTEIS E PROGRAMAS 
De conformidade co artigo 62 do Regulamento, non se poderá celebrar ningunha 
actividade recreativa sen que se poña en coñecemento da alcaldía o cartel ou programa do 
mesmo.- 
“Artigo 62 
1. Non poderá celebrarse ningún espectáculo ou actividade recreativa pública sen que o 
Alcalde do municipio teña coñecemento do cartel ou programa tres días antes como 
mínimo de dalos a coñecer ao público e estampoulles o selo correspondente, como 
garantía da súa presentación. Con tal obxecto, o empresario ou responsable do 
espectáculo ou actividade presentará oportunamente tres exemplares do cartel ou 
programa, un dos cales será inmediatamente remitido pola Alcaldía ao Goberno Civil da 
provincia. A sinalada antelación de tres días poderá reducirse a vinte e catro horas, se o 
empresario ou responsable acreditase ante a Alcaldía presentar con anterioridade os 
carteis ou programas directamente no Goberno Civil. 
Así mesmo deberase presentar a documentación correspondente, en cumprimento da 
normativa especial do espectáculo de que se trate e en particular a documentación 
acreditativa da cualificación por idades que se obtivo polo M.º de Cultura. Sen o 
cumprimento deste requisito non se poderá celebrar o espectáculo. 
2. En todos os carteis haberán de consignarse polo menos os datos seguintes: 
a) A denominación corrente da clase de espectáculo ou actividade a desenvolver. 
b) No seu caso, o título das obras e os nomes dos seus autores ou tradutores. 
c) O nome dos intérpretes, artistas ou actores que haxan de actuar e, no seu caso, a orde 
polo que o farán. 
d) Datas e horarios das actuacións ou representacións previstas. 
e) Os prezos das diversas clases de localidades, incluídos neles todos os impostos ou 
tributos que lles graven. 
f) No seu caso, as condicións do abono para unha serie de funcións e os dereitos que se 
recoñezan aos abonados. 
g) A denominación social e domicilio da Empresa e o nome, apelidos e domicilio do seu 
titular ou representante. 
h) Cando se trate de películas cinematográficas, o nome ou razón social ou comercial da 
Empresa distribuidora. 
i) No seu caso, a cualificación do espectáculo, por idade, outorgada polo Ministerio de 
Cultura. 
3. Sobre a base da información contida na programación e a difundida pola publicidade, así 
como da que poidan obter dos órganos do Ministerio de Cultura ou por outros medios, as 
Autoridades gobernativas e as municipais, tendo en conta as circunstancias locais ou 
temporais que concorran, poderán excepcionalmente prohibir a asistencia de menores e 
mesmo suspender ou prohibir a presentación do espectáculo, no exercicio das 
competencias que lles corresponden para manter a orde pública, garantir a seguridade 
cidadá e protexer ás persoas, especialmente á infancia e mocidade. 
4. Se por calquera circunstancia a Empresa se vira obrigada a variar a orde, data, contido 
ou composición dun espectáculo ou actividade recreativa previamente anunciado, porao en 
coñecemento do Alcalde do municipio, que o comunicará ao Gobernador civil da provincia, 
e procederá inmediatamente a facer pública a variación, nos mesmos sitios en que 
habitualmente se fixen os carteis e ademais sobre os portelos dos despachos de billetes, 
quedando obrigada a devolver o importe das localidades adquiridas ao público que o 
reclame por non aceptar a variación. 
Loxicamente o contido do cartel deberá ser o axeitado á actividade de que se trata, xa que 
o regulamento é de aplicación a todo tipo de espectáculos e actividades recreativas desde 
circos, representacións teatrais, grandes e pequenos concertos, cine, etc. etc.. 
Como vemos o cartel é de inescusable presentación, que deberá facerse xunto coa 
solicitude de autorización da verbena 
D.- OUTROS ÁMBITOS  DA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
Son os previdos nos artigos 71 e seguintes do Regulamento, dos que 
“Artigo 71 
1. Sen prexuízo do que establezan disposicións especiais, poderán ser prohibidos os 
espectáculos ou diversións públicas que sexan inconvenientes ou perigosas para a 



 

 

15 

 

mocidade e a infancia, que poidan ser constitutivos de delito ou atenten gravemente contra 
a orde pública ou os bos costumes. Tamén poderán ser prohibidos os espectáculos ou 
actividades que impliquen ou poidan implicar crueldade ou malos tratos para os animais. 
2. A autoridade gobernativa ou a municipal, inmediatamente que teña coñecemento de que 
se proxecta celebrar ou se está celebrando algún espectáculo ou recreo público que poida 
ser constitutivo de delito comunicarao, por conduto do Ministerio fiscal á Autoridade xudicial 
competente. Da devandita comunicación darase traslado simultáneo aos empresarios ou 
organizadores do mesmo. 
Artigo 72 
1. Independentemente do disposto no parágrafo 2 do artigo anterior, o Gobernador civil ou, 
no seu caso, a Autoridade municipal, dentro dos dous días hábiles seguintes á 
presentación dos carteis ou programas, deberá prohibir os espectáculos, deportes ou 
actividades recreativas: 
a) Cando o local, recinto ou instalación en que pretenda celebrarse careza da licenza ou 
autorización necesarias para iso ou non reúna a aptitude esixible, tendo en conta as 
características específicas do acto que se pretende realizar. 
b) Cando, con ocasión ou como consecuencia dos actos exista perigo certo de que se 
poidan producir alteracións graves da orde pública. 
c) Cando a súa realización poida causar danos a persoas ou cousas. 
d) Nos casos de epidemias, risco grave para a saúde pública, catástrofes públicas ou loito 
colectivo. 
2. A resolución pola que se prohiba a celebración de espectáculos, actos deportivos ou 
actividades recreativas deberá notificarse inmediatamente aos organizadores, e a 
Autoridade gobernativa poderá facer pública a prohibición sempre que o xulgue 
conveniente. 
Artigo 73 
Os espectáculos ou recreos públicos que xa estean a se desenvolver poderán ser 
suspendidos polo Gobernador civil, a Autoridade municipal ou os seus respectivos 
Delegados, en calquera dos supostos determinados no artigo anterior e ademais nos 
seguintes: 
a) Cando, durante a celebración dun espectáculo ou actividade recreativa, prodúzanse 
tumultos, desordes ou violencia, sen posibilidade inmediata de restablecer a orde 
perturbada. 
b) Cando, por exceso de ocupación ou por outras razóns, o local ou recinto deixe de 
cumprir as condicións de seguridade e hixiene necesarias, producíndose un risco grave 
para as persoas ou para as cousas. 
c) Cando o desenvolvemento do espectáculo ou da actividade supoña unha clara 
transgresión, en prexuízo da infancia e mocidade, da cualificación por idade, outorgada 
polo Ministerio de Cultura. 
d) Nos casos en que proceda, con arreglo á lexislación de propiedade intelectual, coa 
finalidade e cos efectos previdos na mesma” 
E.- AUTORIZACIÓNS DEMANIAIS 
Cando a celebración das festa se realice en espazos públicos de titularidade municipal a 
autorización para a celebración estenderase ao uso dos referidos espazos, agás cando se 
trate de vías públicas nas que se corte ou restrinxa  o tráfico rodado polas mesmas, 
supostos nos que será necesaria a autorización especifíca expresa 

F.- FOGOS DE ARTIFICIO 
En canto a estes aspecto deberá estarse a canto se establece na Lei 3/2007, do 9 de abril, 
de prevención de incendios forestais de Galicia  e demais normativa sectorial de aplicación. 
TERCEIRA.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. PERSOAS 
INTERVINTES. 
Segundo artigo 50 son as empresas organizadoras da actividade recreativa -empresas nos 
termos deste artigo- as  que asumen as responsabilidades e obrigas inherentes a súa 
organización, celebración e desenvolvemento. 
“Artigo 50 
1. Consideraranse Empresas, aos efectos deste Regulamento, as persoas físicas ou 
xurídicas, Entidades, Sociedades, Clubs ou Asociacións que, con ánimo de lucro ou sen el 
e habitual ou ocasionalmente, organizan espectáculos ou actividades recreativas e 
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asumen, fronte á Autoridade e ao público, as responsabilidades e obrigacións inherentes á 
súa organización, celebración e desenvolvemento, previstas neste Regulamento” 
 
“Artigo 51 
As Empresas virán obrigadas a: 
a) Adoptar cantas medidas de seguridade, hixiene e tranquilidade prevéxanse con carácter 
xeral ou se especifiquen nas licenzas de construción, apertura e funcionamento dos 
lugares e instalacións en que se celebren os seus espectáculos, así como a manter uns e 
outros en perfecto estado de uso e funcionamento. 
b) Permitir e facilitar as inspeccións que se acorden polas Autoridades competentes para 
comprobar o bo estado dos locais, o correcto funcionamento das súas instalacións, a 
adecuada limpeza e aseo duns e outras, así como a moralidade e a boa orde dos 
espectáculos que neles se celebren. As Empresas deberán estar presentes a través dos 
seus titulares ou representantes na realización de tales inspeccións. 
c) Levar o Libro de Reclamacións previsto no artigo seguinte e telo sempre a disposición do 
público, e das Autoridades e os seus axentes. 
d) Responder os danos que, en relación coa organización ou como consecuencia da 
celebración do espectáculo ou a realización da actividade, prodúzanse aos que nel 
participen ou o presencien, ou a outras persoas, sempre que os mesmos séxanlles 
imputables, por imprevisión, neglixencia ou incumprimento das obrigacións establecidas 
neste Regulamento e sen que o aseguramento obrigatorio dos mesmos poida excluír o 
carácter principal e solidario da súa responsabilidade. 
e) Cumprir as obrigacións impostas pola lexislación de propiedade intelectual e cantas 
obrigacións impóñanselles neste Regulamento, nos Regulamentos especiais ou nas 
licenzas e autorizacións concedidas en execución dos mesmos”. 
Con fundamento en canto antecede propoño ao Pleno do Concello a adopción do seguinte 
ACORDO: 
Primeiro.- A celebración de verbenas e festas populares, promovidas por Comisións de 
festas, e organizadas directamente por elas ou mediante contrato con persoas físicas o 
xurídicas adicadas á organización de espectáculos e actividades recreativas, precisará da 
preceptiva autorización municipal.- 
Segundo.- As instalacións eventuais e desmontables de atraccións, carruseis, tómbolas, 
etc. esixirá a previa autorización municipal de cada unha das atraccións e instalacións.- 
Terceiro.- Cando para a celebración das festas populares sexa preciso ocupar espazo 
público, a autorización demanial entenderase concedida coa autorización da verbena e, no 
seu caso, de cada unha das instalacións de atraccións que expresamente se autoricen.- 
No suposto en que sexa preciso ocupar as vías públicas de titularidade municipal  con 
corte ou restricción  do tráfico rodado polas mesmas, será necesaria a autorización 
específica expresa, non considerándose implicitamente concedida coa autorización da 
festa ou da atracción.- 
Cuarto.- Requisitos e documentación das autorizacións de verbenas e festas populares: 
A.- Para autorización das celebración de festas populares, cando a organización corra a 
cargo dunha Comisión de Festas ou Asociación de veciños, cultural etc, domiciliada no 
municipio, esixirá a achega por parte do solicitante da seguinte documentación: 

1) Solicitude  en modelo normalizado.- 
2) Tres exemplares do cartel das festas.- 
3) Póliza de Responsabilidade Civil que asegure o risco da festa que concretamente se 
autoriza.- 
4) Denominación do concreto espazo no que se celebra a verbena.- 
5) Relación de vías públicas afectadas.- 
6) Declaración responsable, que se incluirá no modelo de solicitude, na que se fará 
constar: 

a. * Que teñen asinados os correspondentes contratos coas orquestras.- 
b. Que os intérpretes están dados de alta na seguridade social para a celebración 
da festa.- 
c. Que se comprometen a contratar a correspondente acometida eléctrica.- 
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d. Que se comprometen a non autorizar o funcionamento de barracas, tómbolas, 
carruseis, e atraccións en xeral, sen que conten coa preceptiva autorización 
municipal.- 
e. Que de ser necesarios grupos electróxenos na instalación destes adoptaranse 
as medidas necesarias para evitar riscos de accidentes aos asistentes á 
verbena.- 
f. Que se comprometen a tramitar a autorización para a comunicación pública de 
obras de autor diante da SGAE.- 
g. Que o escenario e os altofalantes contan coas medidas de seguridade 
adecuadas.- 
h. Que coñece as obrigas derivadas da celebración dos festexos.- 

B.- Nos supostos de que a organización corra a cargo de persoas físicas ou xurídicas 
distintas das Comisións de Festas.- 

1) Solicitude  en modelo normalizado.- 
2) Copia cotexada do contrato coa Comisión de festas.- 
3) Tres exemplares do cartel das festas.- 
4) Póliza de Responsabilidade Civil que asegure o risco da festa que 
concretamente se autoriza.- 
5) Denominación do concreto espazo no que se celebra a verbena.- 
6) Relación de vías públicas afectadas.- 
7) Declaración responsable, que se incluirá no modelo de solicitude, na que se fará 
constar: 

a. * Que teñen asinados os correspondentes contratos coas 
orquestras.- 
b. Que os intérpretes están dados de alta na seguridade social para a 
celebración da festa.- 
c. Que se comprometen a contratar a correspondente acometida 
eléctrica.- 
d. Que se comprometen a non autorizar o funcionamento de barracas, 
tómbolas, carruseis, e atraccións en xeral, sen que conten coa 
preceptiva autorización municipal.- 
e. Que de ser necesarios grupos electróxenos na instalación destes 
adoptaranse as medidas necesarias para evitar riscos de accidentes aos 
asistentes á verbena.- 
f. Que se comprometen a tramitar a autorización para a comunicación 
pública de obras de autor diante da SGAE.- 
g. Que o escenario e os altofalantes contan coas medidas de 
seguridade adecuadas.- 
h. Que coñece as obrigas derivadas da celebración dos festexos.- 
No suposto da primeira solicitude que se tramita: 

A) Copia cotexada da escritura de constitución para o suposto 
de sociedades.- 
B) Acreditación do poder para actuar en nome e representación 
da sociedade.- 
En sucesivas solicitudes: 
C) Declaración responsable de que tanto a escritura de 
constitución da sociedade como a de outorgamento de poderes 
mantéñense nos termos que constan na copia cotexada que 
obra nos arquivos municipais.- 

Polo que fai referencia a escritura pública de constitución da sociedade e dos poderes, a 
presentación das escrituras farase por unha única vez, custodiándose polo empregado 
municipal responsable da tramitación destes expediente unha copia cotexada da mesma.- 
En sucesivas solicitudes achegarase unha declaración responsable, que se integrará no 
modelo de solicitude, na que se fará constar que tanto a escritura como os poderes 
mantéñense nos termos en que constan na copia que obra nos arquivos municipais.- 
Para os supostos de modificacións será necesario achegar a respectiva escritura pública 
de modificación.- 
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Quinto.- Nas resolucións de concesión deberá facerse constar a relación das seguintes 
obrigas a cargo dos organizadores: 

a) As referidas a lexislación laboral e da seguridade social.- 
b) Que se se instalan grupos electróxenos estes deberán contar coas medidas 
de seguridade axeitadas que eviten riscos de accidentes aos asistentes as 
festas.- 
c) Que o escenario deberá cumprir cos medidas de seguridade axeitadas así 
como os altofalantes e que os mesmos dispoñen dos certificados de 
homologación correspondentes.- 
d) Que deberán tramitar o correspondente contrato de subministración 
eléctrica.- 
e) Que deberán contar coa correspondente autorización da SGAE.- 
f) Que non poderán permitir o funcionamento de atraccións sen que conten coa 
preceptiva licenza municipal.- 
g) Que o organizador deberá contar coa documentación que acredite ás 
condicións de seguridade do escenario, altofalantes, contrato de subministración 
eléctrica, acreditación do pagamento á SGAE, contratos laborais e alta dos 
interpretes na seguridade social e pagamento das cotas correspondentes.- 

Sexto.- Requisitos e documentación da autorización de carruseis, instalación e atraccións 
desmontables, tómbolas, etc. 

1) Solicitude segundo  modelo normalizado.- 
2) Informe favorable de facultativo idóneo de que reune as debidas condicións 
de seguridade.- 
3) Plano de situación para o suposto de ocupar vía pública. 

Sétimo.- Modificación do modelo tipo formulario da solicitude de autorización de festas 
populares.- 
O actual modelo será modificado no seguinte sentido: 
SUPRIMIRASE A NECESIDADE DE ACHEGAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) Fotocopia do DNI.- 
b) Copia compulsada da escritura de constitución da sociedade.- 
c) Copia compulsada dos poderes.- 
d) Copia compulsada dos contratos laborais das orquestras visados pola oficina de 
emprego.- 
e) Xustificantes acreditativos do ingreso das cotas por Seguridade Social.- 
f) Xustificante acreditativo do ingreso das tarifas da SGAE.- 

ENGADIRASE NO MESMO O SEGUINTE: 
a) Denominación do concreto espazo no que se celebra a verbena.- 
b) Relación de vías públicas afectadas.- 
c) Declaración responsable na que se fará constar: 
a. Que teñen asinados os correspondentes contratos laborais coas orquestras e 
que están debidamente visados pola Oficina de Emprego.- 
b. Que os intérpretes están dados de alta na seguridade social para a celebración 
da festa e aboadas as correspondentes cotizacións.- 
c. Que se comprometen a contratar a correspondente acometida eléctrica con 
empresa que comercializa a enerxía eléctrica.- 
d. Que se comprometen a non autorizar o funcionamento de barracas, tómbolas, 
carruseis, e atraccións en xeral, sen que conten coa preceptiva autorización 
municipal.- 
e. Que de ser necesarios grupos electróxenos na instalación dos mesmos 
adoptaranse as medidas necesarias para evitar riscos de accidentes aos asistentes á 
verbena.- 
f. Que se comprometen a tramitar a autorización para a comunicación pública de 
obras de autor diante da SGAE.- 
g. Que o escenario e os altofalantes contan coas medidas de seguridade 
adecuadas.- 
h. Que coñece as obrigas derivadas da celebración dos festexos.- 
i. Declaración responsable de que tanto a escritura de constitución da sociedade 
como a de outorgamento de poderes, números.....de data........, mantéñense nos 
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termos que constan na copia cotexada que obra nos arquivos municipais. (de ser a 
primeira solicitude que se tramita requirirase a achega das escrituras de constitución 
da persoa xurídica de que se trate así como dos poderes e unha copia das mesmas 
para o seu cotexo e arquivo no Concello).- 
j. Engadirase un apartado relativo aos fogos de artificio.- 
Baixo a dirección da secretaria xeral e intervención deberán de elaborarse os 
correspondentes modelos de solicitude e declaracións responsables, tanto en papel 
como en soporte electrónico.- 

Foz, 12 de setembro de 2012.- 
O alcalde-presidente, 

Javier Jorge Castineira” 
Sometido a debate os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, UNIFOZ e 
MIXTO-BNG pronúncianse no senso de reserva do seu voto definitivo ata a celebración do 
Pleno, consecuentemente, o seu voto é a abstención. 
Tralo debate sométese a votación a proposta converténdoa en ditame favorable e proposta 
de acordo ao Pleno co voto favorable dos dous concelleiros/as do grupo municipal do PP, e 
as cinco abstencións dos concelleiros/as dos grupos municipais PSdeG-PSOE, UNIFOZ e 
MIXTO-BNG”.- 

 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose as 
seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, manifestando que se presenta esta 
proposta para cubrir o baleiro normativo municipal e completar as obrigas que teñen que presentar 
os organizadores de festas, eliminando algúns tramites ou documentos.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, manifesta que o 
seu grupo vai pedir que o asunto quedo enriba da Mesa xa que, aínda que observamos que se 
simplifica e así o apreciamos, percibimos un apartado que é importante en relación á póliza de RC 
xa que era unha póliza de risco do concello a que se puña ao dispor dos organizadores das festas 
e esta cubría suficientemente os riscos do evento. Nos entendemos que hai suficiente tempo e 
debemos tratalo con calma.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e manifesta que 
despois de lida temos dúbidas sobre o apartado II, si iso é así como se recolle en dito apartado 
estamos obrigando a que pasen polo concello a obter licenza os postos de barracas, carruseis, e 
atraccións de feira, etc. A todos e cada un dos postos, iso é un atranco ou a proposta é papel 
mollado; Queremos que sexa algo operativo e non burocrático. Facer algo efectivo e práctico.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, manifestou que 
regular sobre este tema, hai que regular, pero a proposta é bastante esixente. Débese buscar algo 
práctico gardando a lei. Deberamos acudir a un borrador conxunto de todos os concellos, falar 
coas asociacións de veciños e redactar algo operativo. Nos adherimos á proposta manifestada 
polo PSdeG-PSOE no senso de deixar sobre a Mesa en tanto se redacte.- 
 
O señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, incide que se está a facer que valga a 
póliza de RC do concello pero iso non é que estea ben, nos somos colaboradores pero non somos 
organizadores, ademais o seguro de RC é só para cubrir o evento. Doutra banda a intervención do 
señor Cancio respecto da crítica do apartado II da proposta, débese dicir que dito apartado recolle 
estritamente o que di a lei, tómbolas e carrusies dunha certa embergadura. Xustifica o alcalde que 
é a proposta que acadaron noutros concellos como A Pontenova que así o fan.-  
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén manifestando estar 
de acordo no apartado VI sobre declaración responsable, contratos coas orquestras ou 
espectáculos ou outro tipo de actuacións.- 
 
O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, debería falarse en 
Xunta de Portavoces antes de ser falado aquí no Pleno e consensualo antes de ser debatido.- 
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O señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira remata as quendas de intervención dicindo 
“creo que estamos desaproveitando as comisións informativas e ese é o foro para debatelo”.- 
 
Tralo que o señor alcalde-presidente somete a proposta de deixar o asunto sobre a Mesa  a 
votación ordinaria e, co voto favorable dos oito señores/as concelleiros/as dos grupos municipais 
do PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, os votos en contra dos cinco concelleiros/as do grupo 
municipal do PP,  ningunha abstención o Pleno, ACORDA: 
 
DEIXAR O ASUNTO SOBRE A MESA PENDENTE AO ABEIRO DO ESTABLECIDO NO 
ARTIGO 92 DO ROF APROBADO POLO REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 DE 
NOVEMBRO.- 
 
 
6.- CALENDARIO LABORAL 2013 – PROPOSTA DE FESTAS LOCAIS NO CONCELLO DE 
FOZ.- 
Polo Secretario da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 
20 de setembro de 2012, que no seu literal indica: 
 

“Dada conta da proposta que se reflicte no epígrafe, cuxo texto é como sigue: 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Despois de ver, o comunicado da xefatura territorial da Consellería de Traballo e 

Benestar de data 14.08.2012, relativo a declaración de festas en toda a Comunidade, 

recibido neste concello en data 20 de agosto de 2012 correspondéndolle rexistro de 

entrada número 4174, polo que se anuncia a este concello a proposta de determinación 

de dous días para que en todo o termino municipal se fixen como festas locais para o ano 

2013.- 

Considerando que a resposta que se ten que achegar por este concello á xefatura territorial 

de Lugo da Consellería de Traballo e Benestar, debe ser antes do próximo día 30 de 

setembro de 2012, segundo requirimento do devandito comunicado, consecuentemente, 

urxe acadar acordo pola prema de datas.- 

Por iso, PROPONSE AO PLENO O SEGUINTE ACORDO: 
Primeiro.- Fixar as datas do 12 de febreiro de 2013 (martes de Entroido) e 16 de xullo 
de 2013 (festividade da Virxe do Carmen) como determinación de dous días para que 
en todo o Concello de Foz sexan declaradas como festas locais para o ano 2013.- 

Segundo.- Remitir certificación do presente acordo á xefatura territorial da Consellería de 

Traballo e Benestar, para o seu coñecemento e para os efectos da confección do 

correspondente calendario laboral para 2013.- 
Foz, a 12 de setembro de 2012. 

O alcalde, 
Asdo.: Javier Jorge Castiñeira” 

Sometido a debate, prodúcense as seguintes intervencións: 
O voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE, incide na polémica reflectida nos medios 
de comunicación e, en base a iso, expresa a súa espera ata a celebración do Pleno para 
pronunciarse trala información que espera recoller do sentir da cidadanía e do comercio.- 
Pola súa banda o voceiro do grupo municipal de UNIFOZ, expresa o sentir de cambiar a 
festa do 12 de febreiro (martes de Entroido) xa que a festa da San Lorenzo, aínda que o 
próximo ano coincida en sábado e atendendo a que nos equivocamos nos últimos anos, 
despois de ver o sentir dunha porcentaxe maioritaria do comercio e que eles tamén teñen 
dereito a ter o día de descanso por ser o sábado xornada de traballo dos comerciantes, 
propoñemos que se manteña a celebración de San Lorenzo, é dicir o día 10 de agosto de 
2013.- 
Intervén o voceiro do grupo municipal do MIXTO-BNG, pronunciámonos no senso de 
absternos.- 
O presidente en funcións e voceiro do grupo municipal do PP, manifesta que seguindo a 
liña do que se estaba a facer implicaría cambiar o día do fin de semana polo martes de 
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Entroido, non creo que sexa un tema tan importante como para de convocar un 
referendo, entendemos que calquera das dúas opcións pode ser válida. Critica, así 
mesmo, a actuación da utilización dos medios de comunicación nos termos en que o 
fixeron por ser este concello o foro axeitado para o debate e propón o seu estudo ata o 
Pleno.- 
Os sete concelleiros/as pronúncianse no senso de reserva do seu voto definitivo ata a 
celebración do Pleno no que se elevarán tanto a proposta do alcalde antes transcrita 
como a proposta formulada por UNIFOZ, así mesmo, reflectida con anterioridade , 
consecuentemente, o seu voto é a abstención.-“ 

 
Así mesmo, deuse conta da proposta asinada polo Voceiro do grupo municipal UNIFOZ con 
data de entrada no rexistro xeral municipal do 21/09/2012 que lle correspondeu o número 4762, 
reflectindo a proposta de festas para 16 de xullo (martes) día do Carme e 10 de agosto 
(sábado) día de San Lorenzo.-  
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose as 
seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, manifestando que a proposta 
inicialmente sometida á consideración da comisión informativa foi a que, coma regra xeral, se viña 
recollendo nos anos anteriores e cando coincidía un dos días do Carme ou San Lorenzo en 
sábado ou festivo, propúñase cambialo para o martes de Entroido. Sen embargo, non vai a haber 
ningún problema para cambiar a proposta e propor o mesmo día de San Lorenzo aínda que 
resulte ser sábado, xa que o que queremos é que sexa unha decisión consensuada. Será unha 
novidade, para o que hai que comezar por algo, e será o tempo o que nos dea os resultados e 
reacción que se produce.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, manifesta que ao 
seu grupo parécelles ben a proposta seno o acordo a acadar razoable.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e manifesta que lle 
alegran as palabras do grupo de goberno, xa que cando non había nada consensuado puxémonos 
a traballar na alternativa e sempre se fixo ese cambio, por unha vez esperamos sexa admitido ese 
cambio.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, manifestou que na 
comisión informativa nos expresamos indiferentes xa que a polémica era desproporcionada, 
habendo temas mais importantes que este. O voto é favorable se hai acordo entre todos.- 
 
Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete a proposta consensuada a votación 
ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as asistentes, o Pleno, ACORDA: 
 
Primeiro.- Fixar as datas do  martes 16 de xullo de 2013 (festividade da Virxe do Carmen) e  
sábado 10 de agosto de 2013 (festividade de San Lorenzo) como determinación de dous 
días para que en todo o Concello de Foz sexan declaradas como festas locais para o ano 
2013.- 

 

Segundo.- Remitir certificación do presente acordo á xefatura territorial da Consellería de Traballo 

e Benestar, para o seu coñecemento e para os efectos da confección do correspondente 

calendario laboral para 2013.- 
 
 
7.- CONTA XERAL DOS ORZAMENTOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011.- 
Polo secretario da corporación municipal dáse conta da proposta de alcaldía de data 31 de agosto 
de 2012, que no seu literal indica: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Vista a Conta Xeral do exercicio 2011 do Concello de Foz, xunto con toda a documentación 
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anexa á mesma, elaborada segundo o disposto nos artigos 208 a 212 do Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, no Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como na Instrución do Modelo Normal de 
Contabilidade Local, aprobada por Orde do Ministerio de Economía e Facenda 4041/2004, do 
23 de novembro de 2004. 
Visto que a mesma foi ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 19 de xullo 
de 2012, e foi exposta ao público para que puidesen presentarse reclamacións, reparos ou 
observacións durante o prazo marcado no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sen que 
se presentase ningunha, segundo consta no certificado de Secretaría con data 30 de agosto de 
2012. 
Tendo en conta que a Regra 102 da Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local, 
aprobada por Orde do Ministerio de Economía e Facenda 4041/2004, do 23 de novembro de 
2004, no seu apartado cuarto sinala o seguinte: 
“A Aprobación da Conta Xeral é un acto esencial para a fiscalización desta polos órganos de 
control externo, que non require conformidade coas actuacións reflectidas nela, nin xera 
responsabilidade por razón das mesmas”. 
Visto o informe de Intervención emitido sobre a devandita Conta Xeral de data 4 de xullo de 
2012, e o Ditame da Comisión Especial de Contas emitido con data 19 de xullo de 2012, de 
conformidade co disposto no artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases 
do Réxime Local, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos:  
PRIMEIRO. Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2011 do Concello de Foz. 
SEGUNDO. Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra á 
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, así como ao Consello de Contas de Galicia segundo o disposto no 
artigo 25.2 da Lei 6/1985, de 24 de xuño que regula o mesmo. 

Foz, 31 de agosto de 2012. 
O Alcalde, 

P.D. O Tenente Alcalde 
Asdo.: Manuel Pavón López” 

 
Éntrase no debate producíndose as seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, defendendo a proposta reflectida.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, manifesta que o 
seu grupo vai a absterse na votación.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, manifesta o sentido de voto 
do seu grupo na abstención, sen prexuízo de subliñar que a liquidación que contén a conta xeral é 
á orde do talonario, pero este non e o lugar de debate.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, manifestou o seu 
sentido de voto favorable á súa aprobación.- 
 
Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete o ditame a votación ordinaria, co 
resultado seguinte: 

 Votos favorables seis; cinco do grupo municipal do PP e un do grupo MIXTO-
BNG.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións sete; catro do grupo municipal do PSdeG-PSOE e tres do grupo 
UNIFOZ.- 

 
Consecuentemente, o señor alcalde-presidente proclama acadado o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2011 do Concello de Foz.- 
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SEGUNDO. Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra á 
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, así como ao Consello de Contas de Galicia segundo o disposto no 
artigo 25.2 da Lei 6/1985, de 24 de xuño que regula o mesmo.- 
 
 
8.-    INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CUMPRIMENTO DE PRAZOS DA LEI  15/2010, 
DO 5 DE XULLO, DE MEDIDAS DE LOITA CONTRA A MOROSIDADE.- 
Dáse conta do informe emitido polo interventor municipal de data 10 de setembro de 2012,  sobre 
cumprimento de prazos da Lei 15/2010, de 5 de xullo. 2º Trimestre 2012 , que no seu literal indica: 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

 
Asunto: Emisión de informe sobre cumprimento de prazos Lei 15/2010, de 5 de xullo. 2º 
Trimestre 2012 

 

Emítese este INFORME de conformidade cos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de 
modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra 
a morosidade nas operacións comerciais, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 
4.1.a) do Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, polo que se regula o Réxime Xurídico 
de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal. 

 

LEXISLACIÓN APLICABLE: 

 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido 

da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
- Artigo 21 da Lei 7/1985, de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 
- Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que 

se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 
- Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto 

Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.  
 

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS: 

 

PRIMEIRO. O disposto no seguinte informe, é de aplicación a todos os pagos efectuados 

como contrapartida nas operacións comerciais entre empresas e a Administración desta 
Entidade Local, de conformidade co disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.  
 
Así, segundo establece o artigo 216.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, a 

Administración terá a obriga de abonar o prezo dentro dos trinta días seguintes á data de 
expedición das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a 
realización total ou parcial do contrato.  
 
En caso de demora no prazo previsto anteriormente, a Administración deberá abonar ao 
contratista os intereses de mora así como a indemnización polos custos de cobro nos termos 
previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra 

a morosidade nas operacións comerciais.  
 
Con todo, débese estar ao disposto na Disposición Transitoria Sexta do Texto Refundido da 
Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 
novembro, que establece unha aplicación progresiva destes prazos para o pago previstos no 
artigo 216.4 do mesmo texto legal. 
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Para o exercicio 2012 o prazo anterior queda establecido nos corenta días seguintes á 

data da expedición das certificacións de obra ou dos correspondentes documentos que 
acrediten a realización total ou parcial do contrato 
 
SEGUNDO. O artigo 4.3 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 
de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais, determina que os Tesoureiros ou, na súa falta, os Interventores das 

Corporacións locais elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos 
previstos nesa Lei para o pago das obrigas de cada Entidade local, que incluirá 
necesariamente o número e contía global das obrigacións pendentes nas que se estea 
incumprindo o prazo. 
 
O artigo 5.4 desa mesma norma sinala que a Intervención ou órgano da Entidade local que 

teña atribuída a función de contabilidade incorporará ao informe trimestral regulado no 

artigo anterior, unha relación das facturas ou documentos xustificativos con respecto aos 
cales transcorran máis de tres meses desde a súa anotación no citado rexistro e non se 
tramitaron os correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga ou se xustificou 
polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos. O Pleno, no prazo de 15 días 
contados desde o día da reunión na que teña coñecemento de devandita información, 
publicará un informe agregado da relación de facturas e documentos que se lle presentaron 
agrupándoos segundo o seu estado de tramitación. 

 
TERCEIRO. O artigo 4.4 da citada Lei 15/2010, de 15 de xullo sinala tamén que, sen 
prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno do Concello, este informe deberá 
remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e ao 
órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia que, con arranxo ao seu Estatuto 
de Autonomía, teña atribuída a tutela financeira da Entidade Local. 

 
CONCLUSIÓN: Acompáñase por tanto, en aplicación da normativa anterior, informe sobre o 
cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 

3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade 
nas operacións comerciais, para o pago das obrigas de cada Entidade Local, que inclúe o 
número e contía global das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo, 
correspondente ao 2º trimestre de 2012.  

 
No devandito informe considéranse a totalidade dos pagos realizados en cada trimestre 
natural, e a totalidade de facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final 
do mesmo. 
 
O Informe trimestral contempla a seguinte información:  
 

a) Pagos realizados no trimestre.  
b) Intereses de mora pagados no trimestre.  
c) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre.  
d) Facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales, ao final de cada trimestre 
natural, transcorreran máis de tres meses desde a súa anotación no rexistro de facturas e 
non se tramitaran os correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga. 

 

Foz, 10 de setembro de 2012. 

O Interventor, 

Asdo.: Luís Ramón Vázquez Parga 
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CONCELLO DE FOZ 

 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ  EJERCICIO: 2012  

TRIMESTRE 2. INFORME OFICIAL DE PAGOS REALIZADOS 

Pagos realizados en el trimestre 

Period
o 

medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Periodo 
medio 
pago 

excedid
o 

(PMPE) 
(días) 

Pagos realizados en el Trimestre 

Dentro periodo legal 
pago 

Fuera periodo legal 
pago 

Número 
de Pagos 

Importe      
Total 

Número 
de 

Pagos 
Importe      

Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios             

Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos             

  20- Arrendamientos y Cánones 2,33 0,00 2 4.709,82 0 0,00 

  21- Reparación, Mantenimiento y conservación 405,81 355,81 0 0,00 136 
130.577,8

0 

  22- Material, Suministro y Otros 240,59 335,34 3 4.204,69 113 74.991,91 

  23- Indemnización por razón del servicio 455,67 405,67 0 0,00 7 595,74 

  24- Gasto de Publicaciones 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de 
lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  27- Gastos imprevistos y funciones no 
clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  2 - Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones Reales             

Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6) 326,25 276,25 0 0,00 2 40.954,05 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otros Pagos realizados por operaciones 
comerciales 

            

Aplicados a Presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sin desagregar             

Aplicados a Presupuesto 359,62 362,07 1 561,20 7 3.526,21 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total      6 9.475,71 265 
250.645,7

1 

 
Foz, 10 de setembro de 2012. 

O Interventor, 

Asdo.: Luís Ramón Vázquez Parga 
 

CONCELLO DE FOZ 

 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ  EJERCICIO: 2012  

TRIMESTRE 2. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO 
AL FINAL DEL TRIMESTRE 

Facturas o documentos justificativos 
pendientes de pago al final del trimestre 

Periodo 
medio del 
pendient

e de 
pago 

(PMPP) 
(días) 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
excedido 
(PMPPE) 

(días) 

Pendientes de pago al final del Trimestre 

Dentro periodo legal 
pago a final del 

trimestre 

Fuera periodo legal 
pago a final del 

trimestre 

Número 
de 

operacion
es 

 Importe 
total 

Número 
de 

operacion
es 

 Importe 
total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios             

  20- Arrendamientos y Canones 144,23 128,42 7 7.284,33 60 30.801,24 

  21- Reparación, Mantenimiento y 
conservación 

250,15 220,63 47 
31.897,2

3 
571 

413.324,9
3 

  22- Material, Suministro y Otros 194,20 170,65 85 
183.726,

62 
990 

1.509.420
,38 

  23- Indemnización por razón del servicio 290,38 246,56 1 79,61 54 7.854,06 

  24- Gasto de Publicaciones 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
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  26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. 
de lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  27- Gastos imprevistos y funciones no 
clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  2 - Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 396,68 370,47 6 
11.121,6

3 
59 

185.486,3
3 

Otros Pagos pendientes por operaciones 
comerciales 

            

Sin desagregar 1.398,37 1.366,43 3 1.886,33 68 
126.196,5

8 

Total      149 
235.995,

75 
1802 

2.273.083
,52 

Foz, 10 de setembro de 2012. 

O Interventor, 

Asdo.: Luís Ramón Vázquez Parga 
 
 

CONCELLO DE FOZ 

 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ  EJERCICIO: 2012  

TRIMESTRE 2. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUM. JUST. PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO 

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de 
tres meses de su anotación en registro de facturas, pendientes del 

reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010) 

Periodo medio 
operaciones 
pendientes 

reconocim. (PMOPR) 

Pendientes de 
reconocimiento 

obligación 

Número 
Importe 

Total 

  Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 257 625 586.175,17 

  Inversiones reales 237 14 25.094,79 

  Sin desagregar 1028 53 120.267,17 

Total    692 731.537,13 

 
Foz, 10 de setembro de 2012. 

O Interventor, 

Asdo.: Luís Ramón Vázquez Parga 

 
Os trece señores concelleiros/as quedan informados do seu contido, producíndose as 
seguintes intervencións: 
 
Do Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, interesando ao  
presidente “me gustaría que o señor alcalde contestara a que se debe que non cumpramos coa 
lei de morosidade e por que hai setecentos mil euros sen contabilizar recoñecidos 
extraxudicialmente? Merece unha explicación aos cidadáns por paret do señor alcalde.- 
 
Intervén o señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, manifestando “voulle dar 
explicacións, é vostede o primeiro en non aprobar o plan de axuste que impediu acollerse ao 
crédito ICO, non pode poñer zancadillas e llo dixen coa responsabilidade que non asumiu. Os 
problemas de liquidez do concello de Foz sabeo vostede sendo o resultado de que a 
recadación prodúcese no segundo semestre do ano. Os números reflectidos son a causa da 
irresponsabilidade de non se aprobar o plan de axuste.- 
 
Replica o Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, non se si sabe o 
que está dicindo, este informe reflicte as facturas de este ano non as que se recollían no plan 
de axuste de anos anteriores. ¿Por qué o señor alcalde está pagando con informe desfavorable 
de intervención?.- 
 
Contesta o señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, se houberan aprobado o plan 
de axuste non estaríamos nesta situación, e faise por que pode haber falta de subministracións 
e levántanse os reparos desde sempre.- 
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9.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE ESTADO E SITUACIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO 
DE FOZ.- 
Os trece señores/as concelleiros/as asistentes quedan informados do contido do informe 
asinado en data 14 de setembro de 2012 polo interventor municipal, en relación ao estado de 
execución dos orzamentos municipais e situación e movementos da tesourería correspondente 
ao segundo trimestre de 2012, sendo o seu resume o seguinte: 
 

RESUME XERAL DA TESOURERÍA 
 

Total pagamentos 2.562.488,48 Total Cobros 2.549.763,09 

Existencias finais 842.104,76 Existencias 
iniciais 

862.570,07 

Total DEBE 3.404.593,24 Total HABER 3.412.333,16 

 
 
10.-   EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 21  DE CRÉDITOS DOS ORZAMENTOS 2012.- 
Polo Secretario da Corporación Municipal dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa 
Permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 
20 de setembro de 2012, que no seu literal indica: 
 
“Dada conta da proposta que se reflicte no epígrafe, defendida polo alcalde en funcións, cuxo 
texto é como sigue: 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 21/2012 

 
Visto o expediente incoado por esta Alcaldía para a aprobación do expediente de 

modificación de crédito número 21 do Orzamento Xeral de 2012 e tendo en conta os 

seguintes antecedentes de feito: 
 
 Que na Memoria de Alcaldía xustifícase o motivo da tramitación deste expediente 

mediante unha relación das partidas do Estado de Gastos que precisan crearse ou 
aumentarse, coa finalidade de facer fronte aos gastos que de xeito inescusable terán 
lugar de aquí ata o remate do exercicio, posto que ditas partidas, entre outras, víronse 

afectadas polo expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2012, e a elas 
foron imputados gastos do exercicio anterior, de xeito que o remanente que restou non é 
previsible que abonde para cubrir as necesidades do ano. 

 Que o importe total da proposta de modificación que formula a Alcaldía ascende á 
cantidade de douscentos cincuenta e oito mil oitocentos sesenta euros e oitenta e oito 
céntimos (258.860,88 €), e finánciase cunha transferencia de crédito que provén de 

créditos previstos para cubrir o gasto que se derivara das retencións na participación nos 
ingresos do estado que tivera lugar como consecuencia do anticipo de fondos que 
realizase ente estatal para o pago a provedores vinculado ao Real decreto lei 4/2012, de 
24 de febreiro, que en definitiva non vai ser imputado ao orzamento, unha vez 
comunicada ao concello o informe da IGAE de data 24 de agosto de 2012 (NRE 

4366/2012, de 30 de agosto) que establece como deben ser contabilizadas ditas 
retencións. 

 

Visto o informe de Intervención emitido o día 13 de setembro de 2012 e considerando os 
seguintes fundamentos xurídicos: 

 Os artigos 179 e 180 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que regulan os 
expedientes de transferencias de crédito, que se complementan nos artigos 40 a 42 do 
Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, polo que se aproba o Regulamento Orzamentario 

e nas Bases de Execución do Orzamento. 
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 O artigo 179.2 e 4 do Texto Refundido citado, que atribúe competencia ao Concello Pleno 
para a aprobación deste expediente, ao que lle resultan de aplicación as normas sobre 

información, reclamacións e publicidade do Orzamento Xeral. 
 
De conformidade co exposto proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo: 
 
PRIMEIRO. - Aprobar con carácter inicial o expediente número 21/2012 de modificación do 

Orzamento Xeral de 2012 por importe de douscentos cincuenta e oito mil oitocentos sesenta 
euros e oitenta e oito céntimos (258.860,88 €), e, polo tanto a transferencia de crédito entre 
partidas que afectan a créditos de distinta área de gasto, segundo se detalla nas táboas que 
de seguido se reflicten: 
 

ALTA POR TRANSFERENCIA. 

 
ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

161.22718 Abasto, saneamento e 
depuración augas. Contrato 
servizo depuración augas 
residuais 

450.000,00 89.360,88 539.360,88 

162.22712 Recollida de lixo. Contrato 
depósito e tratamento de lixo en 
planta de Sogama 

250.000,00 70.000,00 320.000,00 

165.22100 Alumeado público. Subministro 
de enerxía eléctrica 

300.000,00 30.000,00 330.000,00 

233.22722 Asistencia a dependentes. 
Contrato xestión do servizo de 
axuda no fogar 

207.000,00 17.000,00 224.000,00 

321.22100 Educación preescolar e primaria. 
Subministro de enerxía eléctrica 

33.000,00 3.500,00 36.500,00 

333.22100 Museos e artes plásticas. 
Subministro de enerxía eléctrica 

17.000,00 5.000,00 22.000,00 

335.22620 Artes escénicas. Actuacións 
culturais 

29.000,00 12.000,00 41.000,00 

338.22611 Festas populares e festexos. 
Gastos en festexos populares 

60.000,00 30.000,00 90.000,00 

341.22707 Promoción e fomento do deporte. 
Contrato servizo escolas 
deportivas municipais 

25.000,00 2.000,00 27.000,00 

Total expediente de modificación de créditos 21/2012 258.860,88 

 
BAIXA POR TRANSFERENCIA 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

011.911 Débeda pública. Amortización 

préstamos a l/p de entes do 

sector público 

258.860,88 -258.860,88 0,00 

Total expediente de modificación de créditos 21/2012 -

258.860,88 

 
SEGUNDO. - Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no taboleiro de 
edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días hábiles, 
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.  
 
Se durante este período non se presentarán alegacións polos interesados, entenderíase que 
a modificación de crédito foi definitivamente aprobada; no caso contrario, o Pleno disporá 
dun prazo dun mes para resolver as alegacións presentadas. 
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Aprobada definitivamente polo Pleno do Concello, dita modificación do Orzamento será 
publicada, resumida por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, tal e como establecen os 

artigos 70.2, en relación co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases 
de Réxime Local, e o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  
 
Simultaneamente a este envío, remitirase copia do expediente á Comunidade Autónoma e á 
Administración do Estado 

Foz, 13 de setembro de 2012. 
O Alcalde, 

Asdo. Javier Jorge Castiñeira” 

 
Polo interventor, de orde da presidencia accidental, explícase polo miúdo o contido da proposta 
que se eleva á consideración da Comisión.- 
 
Sometido a debate os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-
BNG pronúncianse no senso de reserva do seu voto definitivo ata a celebración do Pleno, 
consecuentemente, o seu voto é a abstención.- 
 
Tralo debate, sométese a votación a proposta converténdoa en ditame favorable e proposta de 
acordo ao Pleno co voto favorable dos dous concelleiros/as do grupo municipal do PP, e as 
cinco abstencións dos concelleiros/as dos grupos municipais PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-
BNG, ningún voto en contra”.- 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose as 
seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, defendendo a proposta e manifestando 
que a causa deste expediente ven motivada polo plan de provedores, xa que o pagamento de 
facturas  que foron recoñecidas extraxudicialmente xa se fixo, ascendía á contía de sesenta e 
cinco mil euros os cales se tiveron que contabilizar nas partidas de gastos que hoxe precisan o 
aumento que se propón neste expediente. En actuación de responsabilidade e consignacións 
orzamentarias conservadoras que se dotaron nos orzamentos de 2012, formulamos consulta ao 
Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas e ditaminaron o que se recolle no expediente 
(non ten tratamento de empréstito senón de cambio de acredor ou endoso ou cesión de crédito), 
deste xeito e como as facturas do ano 2011 sen contabilizar pasáronse ao 2012 nas contías dos 
créditos recoñecidos extraxudicialmente, descompensaron as partidas que hoxe se pretenden 
incrementar debido á resposta que o ministerio nos deu. Continúa o señor alcalde explicando polo 
miúdo as diferentes partidas que se corrixen nos orzamentos.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, manifesta que ao 
seu grupo aclarou no punto anterior que non é responsabilidade do concello , senón que iso xa se 
realizou. No caso que nos ocupa notamos a falta de dialogo do grupo de goberno. Non 
entendemos as prioridades do grupo de goberno como se queren incrementar en gastos trinta mil 
euros para festas, non se entende cando modificamos as taxas con maior presión e antes non se 
leva á Xunta de Portavoces para que haxa un diálogo previo.Ademais non se recollen varias 
partidas que poden ser a través de gastos que axuden a colectivos. Sobre esta proposta nos imos 
votar en contra.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e manifesta que se 
sinte importante o señor alcalde coa proposta que está a presentar, nos con tres concelleiros 
cando somos os trece os que debemos votar a proposta. Son vostedes un equipo de goberno 
desastroso, aproban un presuposto e enganan a quenes llo aproban cun compromiso de plan de 
emprego e de reducción de gastos para as festas e agora pretenden aumentar as contías das 
festas. Me parece un insulto aos cidadáns por aportar mais diñeiro ás festas do Carmen. É mais 
importante o servizo de axuda no fogar que destinalo ás festas. Modifique algunha das partidas no 
senso de dotar mais para servizos de axuda no fogar e servizos sociais e direille si á modificación, 
non entanto votaremos en contra.- 
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O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, intervén e di. “fala 
moi alegremente de responsabilidade pero iso recae en quen goberna. O déficit das entidades 
locais é mínimo respecto do Estado, ao que lle daban liquidez non é  aos concellos senón aos 
bancos, pero para qué, para recollida de lixo, para Sogama, para festas, pero non hai para 
servizos sociais. Estamos totalmente en contra desta modificación que se nos presenta”.- 
 
O señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, intervén e di “entendo que non se enteran 
de nada, non imos gastar mais neses apartados o que ocorre é que, co recoñecemento 
extraxudicial de créditos desestabilizáronse os orzamentos. Non imos gastar mais, imos facer 
fronte ao devandito recoñecemento extraxudicial. Sabiamos que ían quedar fora os créditos desas 
facturas de 2011 e se fixo co consenso do PSOE. Fomos previsores e deixamos esa partida que 
hoxe nos permite axustar os gastos que quedaron sen crédito para 2012, por ser que se 
contabilizaron os de 2011. Hoxe nos permite reaxustar o que non podíamos afrontar antes de 
recibir a contestación do MINHAP. Nos orzamentos quedou só o grupo UNIFOZ para a súa 
aprobación. O mércores facemos o plan de emprego co cal estase a desenvolver xa en varias 
fases como os socorristas, etc.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, en réplica 
manifestando que cando nos abstivemos na aprobación dos orzamentos quedamos en 
desenvolver o plan de emprego e outras modificacións puntuais nas partidas. O que nos estraña é 
que agora queiran aumentar precisamente esas partidas. Ese reaxuste débese facer noutras 
partidas de tipo social. O noso voto vai ser en contra xa que hai outras partidas que si o precisan.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, que se vai gastar mais aos 
que estabamos aquí sabiámolo. Vostede podía sacar unha praza de axuda no fogar e tamén 
podía sacar dúas, pero como vostede non cre no servizo de axuda no fogar é por iso que non as 
saca. Continúa o señor Cancio en crítica dicindo que os presupostos que aprobaron foron un 
fraude e así se demostra agora con esta proposta.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, intervén en crítica 
manifestando que “en cnato aos números ao grupo municipal do PP non se lle pode negar, son os 
mellores, acaban de aprobar os presupostos e despois propoñen modificalos. Os cartos están aí e 
despois repartirémolos ou non, pero haberá que ver en qué e para qué.- 
 
Remata a quenda de intervencións o señor alcalde-presidente dicindo que os douscentos 
cincuenta mil euros eran para pagar as facturas de 2011 e con esa modificación reaxustamos os 
presupostos, eran precisamente para eso. E, señor Cancio, a golpe de talonario é vostede cando 
gobernou na época de vacas gordas cando era o PSOE quen gobernaba con vostede incluído. 
Nunca houbo noutros tempos anteriores tan pouca dispoñibilidade para esas Festas.- 
 
Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete a proposta a votación ordinaria, co 
resultado seguinte: 

 Votos favorables cinco do grupo municipal do PP.- 

 Votos en contra oito, catro do grupo municipal do PSdeG-PSOE, tres do 
grupo UNIFOZ, e un do grupo MIXTO-BNG.- 

 Abstencións ningunha.- 
 
Consecuentemente, o señor alcalde-presidente proclama acadado o seguinte ACORDO: 
 
REXEITAR A PROPOSTA-DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA, ACADADO NA SÚA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA 20 DE SETEMBRO DE 2012, RELATIVA AO EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN Nº 21  DE CRÉDITOS DOS ORZAMENTOS 2012 
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11.-  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 22 DE CRÉDITOS E BASES DE EXECUCIÓN 
DOS ORZAMENTOS 2012.- 
Polo Secretario da Corporación Municipal dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 
permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 
de setembro de 2012, que no seu literal indica: 
 
“Dada conta da proposta que se reflicte no epígrafe, defendida polo alcalde en funcións, cuxo 
texto é como sigue: 

 
PROPOSTA DE ALCALDÍA 

APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 22/2012 

 
Visto o expediente incoado por esta Alcaldía para a aprobación do expediente de 

modificación de crédito número 22 do Orzamento Xeral de 2012 e tendo en conta os 
seguintes antecedentes de feito: 
 
 Que na Memoria de Alcaldía xustifícase o motivo da tramitación deste expediente 

mediante unha relación das partidas do Estado de Gastos que precisan crearse ou 
aumentarse, coa finalidade de dar cobertura das axudas directas ao Asilo de Anciáns que 
axuden a paliar as dificultades económicas polas que está a atravesar e que servirán 

para que poda continuar co seu funcionamento así como axudas directas para que os 
discapacitados do Concello de Foz podan seguir a través da asociación que os aglutina 
coa atención que ata a data se viña realizando a través deste ente, de xeito que esta 
sexa máis operativa. 

 Que o importe total da proposta de modificación que formula a Alcaldía ascende á 
cantidade de setenta e sete mil euros (77.000,00 €), e finánciase anulacións ou baixas 
de créditos de gastos doutras partidas do orzamento vixente non comprometidos, cuxas 

dotacións se estiman reducibles sen perturbación do respectivo servizo, de acordo co 
exposto na memoría desta Alcaldía de 14 de setembro de 2012. 

 

Visto o informe de Intervención emitido o día 14 de setembro de 2012 e considerando os 
seguintes fundamentos xurídicos: 

 

 Os artigos 169, 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que regulan os 
expedientes de transferencias de crédito, que se complementan nos artigos 35 a 38 do 
Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, polo que se aproba o Regulamento Orzamentario 
e nas Bases de Execución do Orzamento. 

 
De conformidade co exposto proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes 

acordos: 
 
PRIMEIRO. - Aprobar con carácter inicial o expediente número 22/2012 de modificación do 
Orzamento Xeral de 2012 por importe de setenta e sete mil euros (77.000,00 €), e, polo 
tanto a transferencia de crédito entre partidas que afectan a créditos de distinta área de 
gasto, segundo se detalla nas táboas que de seguido se reflicten: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

231.48903 Acción social. Axuda directa ao 

Asilo de Foz 

0,00 70.000,00 70.000,00 

231.48904 Acción social. Axuda directa 
atención discapacitados 

0,00 7.000,00 7.000,00 

Total expediente de modificación de créditos 22/2012 77.000,00 
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BAIXA DE CRÉDITOS 
 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

0712.231.22720 Acción social. Programas 
atención á terceira idade. 
Proxecto convenio Consellería 
Traballo e Benestar 

90.000,00 -70.000,00 20.000,00 

0712.231.22721 Acción social. Programas 
atención persoas necesidades 
especiais. Proxecto convenio 

Consellería Traballo e 
Benestar 

10.000,00 -7.000,00 3.000,00 

Total expediente de modificación de créditos 22/2012 -
77.000,00 

 
SEGUNDO. – A modificación da base 49 das de execución do Orzamento Xeral para o 
exercicio 2012 do Concello de Foz no relativo á introdución das seguintes subvencións 
nominativas: 

 

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA 

PAZ 

Gastos correntes 
sostemento do Asilo de 
Anciáns de Foz 

231 48903 70.000,00 

ASOCIACIÓN VIRXE DO CARME 
ATENCIÓN DISCAPACITADOS 

Gastos relativos a 

talleres e actividades 
de promoción 
autonomía persoal 
discapacitados 

231 48904 7.000,00 

 

TERCEIRO.- Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no taboleiro de 
edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días, durante os 

cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.  
 
Se durante este período non se presentarán alegacións polos interesados, entenderíase que 
a modificación de crédito foi definitivamente aprobada; no caso contrario, o Pleno disporá 
dun prazo dun mes para resolver as alegacións presentadas. 

 
Aprobada definitivamente polo Pleno do Concello, dita modificación do Orzamento e bases de 
execución será publicada, resumida por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, tal e como 
establecen os artigos 70.2, en relación co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local, e o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  
 

Simultaneamente a este envío, remitirase copia do expediente á Comunidade Autónoma e á 
Administración do Estado 

Foz, 14 de setembro de 2012. 
O Alcalde, 

Asdo. Javier Jorge Castiñeira 

 

Polo interventor, de orde da presidencia accidental, explícase polo miúdo o contido da 
proposta que se eleva á consideración da Comisión.- 
 
Sometido a debate os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, UNIFOZ 
pronúncianse no senso de reserva do seu voto definitivo ata a celebración do Pleno, 
consecuentemente, o seu voto é a abstención.- 
 
O Voceiro do grupo municipal  MIXTO-BNG manifesta o seu sentido de voto favorable.- 
 
Tralo debate, sométese a votación a proposta converténdoa en ditame favorable e proposta de 
acordo ao Pleno co voto a favor de tres concelleiros, dous dos concelleiros/as do grupo 
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municipal do PP e un do concelleiro do grupo MIXTO-BNG, e as catro abstencións dos 
concelleiros/as dos grupos municipais PSdeG-PSOE e UNIFOZ, ningún voto en contra”.- 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose as 
seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, defendendo a proposta e manifestando 
que se desenvolve co compromiso cos servizos sociais da Xunta e compromiso co Asilo, ademais 
de destinar unha cantidade á asociación de discapacitados.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, manifesta que o 
seu grupo está de acordo polo que atinxe á subvención ao Asilo e á  asociación Virxe do Carme, 
pero nos gustaría saber algo mais do contrato de servizos por importe de vinte mil euros.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e manifestando 
non saber se di a verdade, di que é para o Asilo e a verdade é que vai ser destinado á Asociación 
Mesaxeiros da Paz, é dicir, una asociación aparentemente sen ánimo de lucro, e preguntámonos 
¿Para qué se van a empregar setenta mil euros? O concello de Foz se ten que involucrar mais no 
Asilo de anciáns e ten que buscar unha solución definitiva. Temos que saber a qué se van destinar 
os fondos ao tempo de felicitar á asociación de discapacitados pola súa labor- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, intervén e di. “xa 
votamos a favor na comisión informativa e cando se dedican fondos a servizos sociais apoiámolo, 
pero ollo, iso é unha empresa privada sen ánimo de lucro pero a solución do problema definitivo é 
facer unha residencia con Centro de Día, xa que estamos na cola da provincia. O noso voto está 
condicionado a que no convenio vaia dedicado aos maiores e que os postos de traballo se 
manteñan cos servizos actuais que presta”.- 
 
O señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, intervén e di “neste ano dixo que o Asilo 
estaba a punto de desaparecer, agora que se trae algo para o compromiso de supervivencia do 
Asilo en anos sucesivos critícao. Estamos facendo o que vostedes  -dirixíndose ao representante 
do grupo BNG- estaban reclamando. A construción dunha residencia non leva implícito a 
desaparición do Asilo. Sr. Cancio, o problema que ten vostede é que queren facer política con 
todas as asociacións. O noso compromiso  era que tiveran un local de forma independente e 
vólvese a anticipar, parece que estamos a poñer pegas por todo.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, insiste en saber 
que só queremos saber a que vai ser destinado o financiamento.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, propón deixar o asunto 
sobre a Mesa, pendente de que a asociación Mensajeros da Paz diga a que van ser destinados, 
porque entendemos que debemos ir todos xuntos pero con prudencia. Claro que me gusta 
precipitarme e  dicir que falta un bo servizo de axuda no fogar. Eu, como UNIFOZ podo ir as 
asociacións e manifestar o que prudentemente note en falta do grupo de goberno e criticalo.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, intervén e 
manifesta que as dificultades están aí, cremos nos servizos públicos, pero non queremos caer na 
contradición de dar cartos a empresas privadas, reitero que o que queremos é a residencia e o 
centro de día para Foz.- 
 
Remata a quenda de intervencións o señor alcalde-presidente dicindo que se confunde a 
residencia pública coa residencia gratis- 
 
Debatido suficientemente o señor presidente somete a proposta a votación ordinaria, por cuestión 
de orde sométese previamente a proposta do señor Cancio de deixar o asunto sobre a Mesa, co 
resultado seguinte: 

 Votos favorables tres do grupo municipal do UNIFOZ.- 

 Votos en contra dez, cinco do grupo municipal do PP, catro do grupo 
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municipal do PSdeG-PSOE, e un do grupo MIXTO-BNG.- 

 Abstencións ningunha.- 
 
Na súa consecuencia sométese a votación a proposta-ditame da Comisión informativa antes 
reflectida , e en votación ordinaria  prodúcese o seguinte resultado: 

 Votos favorables dez, cinco do grupo municipal do PP, catro do grupo 
municipal do PSdeG-PSOE, e un do grupo MIXTO-BNG.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións tres do grupo municipal do UNIFOZ.- 
 
Consecuentemente, o señor alcalde-presidente proclama acadado o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar con carácter inicial o expediente número 22/2012 de modificación do 
Orzamento Xeral de 2012 por importe de setenta e sete mil euros (77.000,00 €), e, polo tanto a 
transferencia de crédito entre partidas que afectan a créditos de distinta área de gasto, 
segundo se detalla nas táboas que de seguido se reflicten: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

231.48903 Acción social. Axuda directa ao 
Asilo de Foz 

0,00 70.000,00 70.000,00 

231.48904 Acción social. Axuda directa 
atención discapacitados 

0,00 7.000,00 7.000,00 

Total expediente de modificación de créditos 22/2012 77.000,00 

 

BAIXA DE CRÉDITOS 
 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

0712.231.22720 Acción social. Programas 

atención á terceira idade. 
Proxecto convenio Consellería 
Traballo e Benestar 

90.000,00 -70.000,00 20.000,00 

0712.231.22721 Acción social. Programas 
atención persoas necesidades 
especiais. Proxecto convenio 
Consellería Traballo e 
Benestar 

10.000,00 -7.000,00 3.000,00 

Total expediente de modificación de créditos 22/2012 -
77.000,00 

 
SEGUNDO.– A modificación da base 49 das de execución do Orzamento Xeral para o 
exercicio 2012 do Concello de Foz no relativo á introdución das seguintes subvencións 
nominativas: 
 

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA 

PAZ 

Gastos correntes 
sostemento do Asilo de 
Anciáns de Foz 

231 48903 70.000,00 

ASOCIACIÓN VIRXE DO CARME 
ATENCIÓN DISCAPACITADOS 

Gastos relativos a 

talleres e actividades 
de promoción 
autonomía persoal 
discapacitados 

231 48904 7.000,00 

 

TERCEIRO.- Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no 
taboleiro de edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de 
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quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar 
reclamacións ante o Pleno.  
 
Se durante este período non se presentarán alegacións polos interesados, 
entenderíase que a modificación de crédito foi definitivamente aprobada; no 
caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolver as alegacións 
presentadas. 
 
Aprobada definitivamente polo Pleno do Concello, dita modificación do 
Orzamento e bases de execución será publicada, resumida por capítulos, no 
Boletín Oficial da Provincia, tal e como establecen os artigos 70.2, en relación 
co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime 
Local, e o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  
 
Simultaneamente a este envío, remitirase copia do expediente á Comunidade 
Autónoma e á Administración do Estado 
 
 
12.-  RENUNCIA DO ALCALDE Á PAGA EXTRA DE DECEMBRO – RETRIBUCIÓNS POR 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Á ALCALDÍA.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na 
súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de setembro de 2012, que no seu literal 
indica: 
 
“Dada conta da proposta que se reflicte no epígrafe, cuxo texto é como sigue: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

No marco do Real Decreto-Lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para 
garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, recolle 
no seu: 

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del 
personal del sector público. 

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 
22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que 
corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la 
supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho 
mes. 

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las 
cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2012.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2012.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2012.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2012.html#a22
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29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 
en concepto de sueldo y trienios. 

Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los 
conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como 
la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse 
por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute 
de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el 
presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley. 

2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de 
gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o 
paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. 
Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que 
forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos 
que resulten de aplicación. 

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes 
de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la 
distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes 
mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse 
que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas 
pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley. 

La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo 
será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al 
personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo 
que no tenga la consideración de alto cargo. 

3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será 
de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector 
público y de los consorcios participados mayoritariamente por las 
Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco 
de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social y de sus entidades y centros mancomunados. 

4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y 
de las pagas adicionales de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo 
se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de 
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de 
la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
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Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las 
correspondientes Leyes de presupuestos. 

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su 
régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se 
perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las 
retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha 
reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el 
presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley. 

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a 
aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada 
completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo 
anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el 
Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre. 

7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.” 

Se ben non se recolle a redución para os cargos electos en dedicación 
exclusiva ou parcial dos Concellos, Deputacións, Consellos e Cabildos 
Insulares a aplicación da medida de redución dos salarios de Alcaldes/as e 
Presidentes/as, Concelleiros/as, Deputados/as e Conselleiros/as, así como 
Altos Cargos dos Gobernos Locais, aconsella coma criterios orientativos, de 
equidade e sustentabilidade das contas do sector público que se amplie o 
esforzo que esixe a actual coxuntura económica e que se apliquen igualmente 
á redución nos salarios dos membros electos.- 

Aplicando os criterios adoptados no devandito Real Decreto-Lei quedarán 
exentas de redución as retribucións que se correspondan coas exencións 
establecidas no mesmo para os funcionarios e, consecuente coa miña 
proposta, entendo debe aplicarse a redución da paga extra de decembro a esta 
alcaldía en réxime de dedicación exclusiva.- 

 
En base ao anteriormente exposto e na harmonía co reflectido en dita 
disposición normativa propoño AO PLENO O SEGUINTE ACORDO: 
Primeiro.- Que se acepte a miña renuncia persoal ao devengo e percepción da 
paga extra correspondente ao día 1 do mes de decembro que me corresponde 
en virtude do acordo do Pleno deste concello acadado na súa sesión 
extraordinaria celebrada en data  13 de xullo de 2011 e cuxo texto é o seguinte: 

“Primeiro.- Recoñecer a adicación exclusiva para o mandato 2011-
2015 ao cargo de Alcaldía do Concello, desempeñada por D. Javier 
Jorge Castiñeira, cunhas retribucións brutas anuais de 41.242,32 
euros. A retribución bruta mensual será de 2.945,88 euros aboables 
en doce mensualidades. Devengaranse dúas pagas extras (o día 1 
de xuño e o 1 de decembro) por contía de 2.945,88 euros, aboables 
nos meses de xullo e decembro. Estas retribucións sufrirán as 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1888-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a149
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a156
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mesmas actualizacións que sufran as retribucións do persoal ao 
servizo do Concello de Foz, segundo o previsto nas Leis anuais de 
Orzamentos Xerais do Estado. 
Segundo.- Que se publique o presente acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e no Taboleiro de Anuncios da Corporación e páxina web 
do Concello, para que sexan de xeral coñecemento.” 

Segundo.- Reactualizar as devanditas retribucións nas cantidades 
correspondente á contía que se renuncia e que se destinará nos termos do artigo 
2 do RDL 20/2012, sen prexuízo da súa publicación no boletín oficial da 
Provincia, taboleiro de anuncios da Corporación e páxina web do concello, para 
xeral coñecemento.- 

Foz, a 12 de setembro de 2012. 
O alcalde, 

Asdo.: Javier Jorge Castiñeira” 
 
Sometido a debate os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, 
UNIFOZ e MIXTO-BNG pronúncianse no senso de reserva do seu voto 
definitivo ata a celebración do Pleno, consecuentemente, o seu voto é a 
abstención.- 
 
Tralo debate, sométese a votación a proposta converténdoa en ditame 
favorable e proposta de acordo ao Pleno co voto favorable dos dous 
concelleiros/as do grupo municipal do PP, e as cinco abstencións dos 
concelleiros/as dos grupos municipais PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, 
ningún voto en contra”.- 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 
producíndose as seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, explicando a súa 
renuncia polo miúdo.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, 
manifesta que o seu grupo está en contra da supresión da paga extra dos 
funcionarios, xa que como consecuencia inmediata desto producirase un menor 
consumo nas datas de Nadal repercutindo desfavorablemente no noso comercio. 
O PP está a tomar unhas medidas de incertidume que nos non podemos apoiar, 
ímonos a abster na votación.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e 
manifesta que quere amosar a súa oposición á imposición do PP á supresión da 
paga extraordinaria dos funcionarios ao tempo que agradece o xesto da alcaldía 
de renunciar á paga extra.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, 
intervén en crítica dicindo que a decisión do PP de retirar a paga extraordinaria do 
alcalde e saltar por riba os convenios, é así como gobernan. Paréceme un xesto 
de disimular unha actitude non plausible. Nos abstemos na votación.- 
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Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete a proposta a 
votación ordinaria co resultado seguinte: 

 Votos favorables cinco do grupo municipal do PP.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións oito, catro do grupo municipal do PSdeG-PSOE, 
tres do grupo municipal UNIFOZ e un do grupo MIXTO-BNG.- 

 
Primeiro.- Que se acepte a miña renuncia persoal ao devengo e percepción da 
paga extra correspondente ao día 1 do mes de decembro que me corresponde 
en virtude do acordo do Pleno deste concello acadado na súa sesión 
extraordinaria celebrada en data  13 de xullo de 2011 e cuxo texto é o seguinte: 

“Primeiro.- Recoñecer a adicación exclusiva para o mandato 2011-
2015 ao cargo de Alcaldía do Concello, desempeñada por D. Javier 
Jorge Castiñeira, cunhas retribucións brutas anuais de 41.242,32 
euros. A retribución bruta mensual será de 2.945,88 euros aboables 
en doce mensualidades. Devengaranse dúas pagas extras (o día 1 
de xuño e o 1 de decembro) por contía de 2.945,88 euros, aboables 
nos meses de xullo e decembro. Estas retribucións sufrirán as 
mesmas actualizacións que sufran as retribucións do persoal ao 
servizo do Concello de Foz, segundo o previsto nas Leis anuais de 
Orzamentos Xerais do Estado. 
Segundo.- Que se publique o presente acordo no Boletín Oficial da 
Provincia e no Taboleiro de Anuncios da Corporación e páxina web 
do Concello, para que sexan de xeral coñecemento.” 

 
Segundo.- Reactualizar as devanditas retribucións nas cantidades 
correspondente á contía que se renuncia e que se destinará nos termos do artigo 
2 do RDL 20/2012, sen prexuízo da súa publicación no boletín oficial da 
Provincia, taboleiro de anuncios da Corporación e páxina web do concello, para 
xeral coñecemento.- 
 
 
13.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A ENCOMENDA DE XESTIÓN DAS 
FUNCIÓNS DE XESTIÓN, LIQUIDACIÓN E RECADACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O 
INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA ENTRE O CONCELLO 
DE FOZ E O REXISTRADOR TITULAR DO REXISTRO DA PROPIEDADE DO DISTRITO 
HIPOTECARIO DE MONDOÑEDO.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na 
súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de setembro de 2012, que no seu literal 
indica: 
 
“Dada conta da proposta que se reflicte no epígrafe, defendida polo alcalde en 
funcións, cuxo texto é como sigue: 
 
Vista a proposta realizada a este Concello de Foz por parte da Rexistradora titular do Rexistro 
da Propiedade de Mondoñedo de realización determinadas actuacións conducentes á xestión, 
liquidación e recadación do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza 
Urbana no ámbito territorial do municipio. 
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Visto o informe elaborado polo servizo de recadación municipal de data 10 de setembro de 
2010, que pon de manifesto as dificultades na xestión por parte do Concello de Foz do 
devandito imposto, ao non posuír os medios necesarios en moitos casos para detectar os feitos 
impoñibles realizados, o que orixina que non se teña unha recadación axeitada ao volume de 
transaccións que se supón teñen lugar no ámbito territorial do mesmo. 
 
Vistos os informes de Secretaría e Intervención Municipal de data 11 de setembro de 2012 
 
Considerando que a proposta realizada permitirá unha mellora substancial na recadación do 
Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, malia o premio de 
cobranza que inclúe, posto que polas funcións atribuídas aos Rexistros da Propiedade, estes 
posúen os medios técnicos e información idónea para ter coñecemento da maior parte dos 
actos susceptibles de constituír o feito impoñible do citado tributo.  
  
Considerando, que en virtude do establecido no artigo 133.2. da C.E. de 1978, nos artigos 
4.1.b) e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e nos artigos 
2. e 12 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, a potestade tributaria, comprensiva das funcións de xestión, 
liquidación, inspección e recadación dos tributos locais está atribuída as Entidades Locais 
quedando o seu exercicio sometido ao preceptuado na Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003, de 17 
de decembro). 
 
Considerando que as referidas funcións son susceptibles de encomenda de xestión en virtude 
do establecido nos artigos 15 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e 8 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, e debe materializarse en convenio de colaboración ao abeiro do establecido 
no citado artigo 15 da Lei 30/1992, de 26 de novembro. 
 
Considerando que, de conformidade co establecido no artigo 47.2.h) da Lei 7/1985 do 2 de 
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Pleno da corporación é o órgano competente 
para o outorgamento da encomenda de xestión, en cumprimento do establecido no artigo 
123.1. do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades locais, e en virtude das 
competencias establecidas no artigo 21.1.f) da citada Lei 7/1985, do 2 de abril, somete a 
consideración do Pleno a seguinte PROPOSTA: 
 
PRIMEIRO: Encomendar a xestión no Rexistrador titular en cada momento do Rexistro da 
Propiedade de Mondoñedo das funcións de xestión, liquidación e recadación do Imposto sobre 
o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, reguladas no vixente Texto Refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, Real Decreto 939/2005, de 29 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación, e demais normativa de 
aplicación 
 
SEGUNDO: Aprobar as seguintes condicións que rexerán a encomenda de xestión e que se 
incluirán no convenio de colaboración a subscribir: 

 
“PRIMEIRO. Ámbito de aplicación. 
As actuacións derivadas do presente Convenio de Colaboración entre o Concello de Foz e o 
Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade Mondoñedo referiranse ao ámbito do Imposto 
sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana cuxos feitos impoñibles 
devengados sexan competencia do citado Concello. 
SEGUNDO. Actuacións a realizar. 
As actuacións a realizar polo Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo na 
xestión do imposto referiranse ás declaracións ou autoliquidacións que se presenten e aos 
feitos impoñibles devengados a partir da entrada en vigor do presente Convenio. Así mesmo, e 
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a requirimento do Concello, poderá tamén referirse aos que se atopen pendentes de xestión ao 
tempo da súa sinatura que non se atopen prescritos. 
I. 0 Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo asume a tarefa de realizar as 
seguintes funcións: 

 
- Recepción e comprobación das declaracións ou autoliquidacións ademais dos documentos 

nos que consten os actos ou contratos que orixinan a imposición. 
- Comprobación de oficio do imposto en todos aqueles supostos de suxeición en que os 

suxeitos pasivos non presenten voluntariamente as declaracións ou autoliquidación e que 
porén, puxéranse de manifesto ante o Rexistro da Propiedade de Mondoñedo. 

- Recadación dos ingresos por autoliquidación realizadas polo contribuínte, así como dos 
ingresos derivados das liquidacións, como consecuencia tanto da revisión da 
autoliquidación como da comprobación de oficio do imposto. 

- Realización dos ingresos diarios das cantidades recadadas ás que fai referencia o punto 
anterior na conta corrente restrinxida que estableza o Concello de Foz así como das 
transferencias trimestrais do saldo de dita conta ás arcas do Concello, á conta que se 
determine a estes efectos polo Concello de Foz. 

- Realización de todas as actuacións de xestión tributaria necesarias para determinar a 
débeda (Solicitudes de documentación adicional, propostas de liquidación e tramites de 
audiencia, resolución de alegacións, liquidacións provisionais, solicitude de suspensión, 
adiamento ou fraccionamento, resolución de recursos de reposición, devolución de 
ingresos indebidos, propostas de anulación de liquidación etc.) 

- Notificación de todas as actuacións tributarias detalladas no punto anterior. 
- Determinación da suxeición e non prescrición, así como a aplicación das bonificacións, 

reducións ou exencións que procedan segundo as normas reguladoras do imposto. 
- Comunicación para envío á vía executiva daquelas liquidacións que non fosen ingresadas 

nos períodos voluntarios de pago establecidos no artigo 62 da Lei 58/2003 de 17 de 
decembro, Xeral Tributaria. 

- Recepción e envío da documentación de índole tributaria derivada da xestión do imposto 
aos órganos competentes con facultades de revisión. 

II. Encoméndase ao Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo a xestión 
material de todas as actuacións de xestión que se sinalaron anteriormente. A competencia 
xurídica para a asunción de tales actuacións permanece en poder do Concello de Foz, que 
haberá de ditar os actos administrativos precisos para este efecto. 
III. Elaborarase un libro diario de presentación de autoliquidacións así como un libro de 
liquidacións complementarias no que se recollan tanto as que xurdan como consecuencia da 
revisión das autoliquidaciones presentadas, como as derivadas da comprobación de oficio do 
imposto e das propostas de liquidación realizadas. Facilitarase ao Ilmo Sr Alcalde e ao 
Tesoureiro Municipal coñecemento do contido destes libros mediante a remisión trimestral de 
copia certificada dos mesmos. 
IV. Trimestralmente realizarase un informe explicativo das actuacións de xestión, liquidación e 
recadación que levase a cabo o Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo 
durante cada trimestre. O devandito informe será remitido dentro dos vinte días seguintes á 
finalización de cada trimestre por correo ordinario ou rexistro electrónico habilitado ao efecto e 
á conta de correo electrónico que designe a estes efectos o Concello de Foz. 
V. O Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo organizará de forma 
autónoma os medios materiais e persoais suficientes para garantir unha eficaz xestión na 
prestación do servizo, que poderá desenvolverse de forma integrada, separada ou anexa á 
oficina rexistral. 
VI. En todo caso o presente convenio executarase con plena observancia e estrita suxeición ao 
disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter 
persoal, adoptando o Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo de cantas 
medidas de índole técnica e organizativas sexan necesarias para garantir a seguridade dos 
datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non 
autorizado. 
VII. O presente convenio e mentres estea vixente, vinculará tamén aos sucesivos titulares que 
se fagan cargo do Rexistro sempre que se obteña o correspondente visado colexial, a cuxo 
efecto será remitido ao Servizo de Coordinación de Oficinas Liquidadoras. 
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TERCEIRO. Réxime Retributivo 
1.- 0 peche da recadación trimestral producirase os días 31 do mes de marzo, 30 de 

xuño e setembro, e 31 de decembro de cada exercicio, correlativamente a finalización dos 
trimestres, primeiro, segundo, terceiro e cuarto do exercicio fiscal. 

2.- Nos cinco días seguintes ao peche transferirase á conta que o Concello de Foz 
determine o saldo total da conta restrinxida de recadación. O devandito saldo corresponderase 
co importe da recadación trimestral efectiva ata o día do peche, descontando a cantidade 
correspondente ao premio de liquidación polos servizos prestados en dito trimestre.  

As labores de xestión e recadación do Imposto municipal obxecto do presente 
Convenio, realizaranse a través dunha conta bancaria aperturada ao nome do Concello de Foz 
na entidade ..... con nº.......correspondendo ao Concello tódolos xuros que dita conta puidese 
devengar. O saldo correspondente a recadación trimestral efectiva, descontado o previsto, 
transferirase polo Rexistrador da Propiedade dende a conta transcrita na que figura como 
suxeito autorizado, a conta que o Concello de Foz designe, que a estes efectos será a conta 
aperturada na entidade ....con número.... 

3.- 0 Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo emitirá unha factura 
trimestral en concepto de retribución polas funcións realizadas en virtude do presente Convenio 
de Colaboración, nos tres días seguintes ao peche de cada período. 

4. As cantidades a percibir polo Rexistrador titular do Rexistro da Propiedade de 
Mondoñedo en concepto de retribución fixaranse nun 10 % sobre a recadación obtida en cada 
un dos períodos. Ao devandito importe engadirase o IVE que no seu caso, haxa de repercutirse 
polos servizos prestados, que será satisfeito polo Concello respectivo. 

5. Será a cargo do Concello de Foz o custo das notificacións de todas as actuacións 
tributarias detalladas no punto Segundo I., así como da publicación, no seu caso, do 
correspondente edicto. Conforme o sinalado anteriormente, o devandito custo, como gasto 
suplido descontarase da transferencia que trimestralmente se efectuará ao Concello 
CUARTO. Entrada en vigor. 
O convenio de colaboración será efectivo a partir do día da súa sinatura e que se produza a 
oportuna publicación no BOP e estará vixente polo prazo de dous anos. Ao termo do devandito 
período, poderase prorrogar expresamente por sucesivos prazos anuais, salvo denuncia 
expresa por calquera das partes con tres meses de antelación á data de vencemento, salvo 
denuncia expresa por calquera das partes con tres meses de antelación á data de vencemento” 
TERCEIRO: Facultar ao Sr. Alcalde –Presidente para a sinatura do Convenio e todos os 
documentos que se precisen, así como para a execución das actuacións necesarias para levar 
a efecto este acordo. 
 
CUARTO: Dar traslado á Rexistradora titular do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo para 
súa aceptación e toma de coñecemento. 
 
QUINTO: En virtude do disposto nos artigos 15 e 59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, o 
acordo adoptado unha vez aceptado será publicado no Boletín Oficial da Provincia. 

Foz, 12 de setembro de 2012. 
O Alcalde, 

Asdo.: Javier Jorge Castiñeira. 

 
Polo interventor, de orde da presidencia accidental, explícase polo miúdo o 
contido da proposta que se eleva á consideración da Comisión.- 
 
Sometido a debate os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, 
UNIFOZ e MIXTO-BNG pronúncianse no senso de reserva do seu voto 
definitivo ata a celebración do Pleno, consecuentemente, o seu voto é a 
abstención.- 
 
Tralo debate, sométese a votación a proposta converténdoa en ditame 
favorable e proposta de acordo ao Pleno co voto favorable dos dous 
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concelleiros/as do grupo municipal do PP, e as cinco abstencións dos 
concelleiros/as dos grupos municipais PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, 
ningún voto en contra”.- 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 
producíndose as seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, defendendo e 
explicando a moción presentada e incidindo en que co convenio que se propón 
mellora a seguridade xurídica do tributo e impide o fraude pola mellora na 
recadación inmediata.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, 
manifesta crer que se esta privatizando un servizo, ademais subliña que hai un 
pequeno reparo da intervención municipal e entendo que non vai garantir a 
recadación. Nos temos un servizo de recadación municipal ao que tiñan que 
dedicarse para ver cales son as transaccións do rexistro. Ademais – engade o 
concelleiro- ten un prezo bastante elevado e vemos que os rexistros e notarios 
son os que teñen que comunicar ao concello, por estes motivos o noso voto vai 
ser en contra.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e 
manifesta que tampouco vai solventar o problema de liquidez e recadación, este 
convenio supón un gasto e coincidimos co interventor en que se emita factura 
antes de proceder ao cobro.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, 
manifestou que non está a favor porque é delegar noutros o que é competencia 
do concello. Os notarios non están comunicando os datos ao concello 
incumprindo a lei, por iso pido que desde o concello se mire de facer as accións 
necesarias para que se corrixa esta situación, é dicir, advertir aos notarios e 
requirilos para que o fagan.- 
 
Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete a proposta a 
votación ordinaria co resultado seguinte: 

 Votos favorables cinco do grupo municipal do PP.- 

 Votos en contra oito, catro do grupo municipal do PSdeG-PSOE, 
tres do grupo municipal UNIFOZ e un do grupo MIXTO-BNG.- 

 Abstencións ningunha.- 
 
Consecuentemente, o señor alcalde-presidente proclama acadado o seguinte 
ACORDO: 
 
REXEITAR A PROPOSTA-DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA, ACADADO NA SÚA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA 20 DE SETEMBRO DE 2012, RELATIVA AO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA A ENCOMENDA DE XESTIÓN DAS FUNCIÓNS DE XESTIÓN, 
LIQUIDACIÓN E RECADACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS 
TERREOS DE NATUREZA URBANA ENTRE O CONCELLO DE FOZ E O REXISTRADOR 



 

 

44 

TITULAR DO REXISTRO DA PROPIEDADE DO DISTRITO HIPOTECARIO DE 
MONDOÑEDO 

 
 
14.-      ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN 
DE SERVIZOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na 
súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de setembro de 2012, que no seu literal 
indica: 
 
“Dada conta da proposta que se reflicte no epígrafe, cuxo texto é como sigue: 
 

PROPOSTA DE ESTABLECEMENTO DA ORDENANZA FISCAL 
 REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS 

 OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 
Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de 
Economía, Facenda e Especial de Contas o establecemento da Ordenanza 
Fiscal reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos ou 
realización de actividades, marcando as pautas oportunas para que sexa o 
devandito órgano colexiado quen adopte finalmente unha proposta concreta 
que se elevará a debate e resolución do Concello Pleno. 
 
A orixe da modificación é a necesidade de regularizar a existencia dunha serie 
de actividades e servizos, esencialmente de carácter, social, cultural ou de 
esparexemento, prestados ou desenvolvidos polo Concello de Foz, polos que é 
necesario cobrar unha entrada ou prezo sen que ata a data existira unha norma 
xurídica que os regulara e lles dera cobertura.  
 
Con isto referímonos a actividades ou servizos como actuacións musicais, 
teatrais e artísticas, proxeccións cinematográficas, exposicións, xornadas, 
festas populares ou outros de similar natureza etc, que teñen lugar en 
dependencias municipais ou espazos de titularidade pública.  
 
En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración do Concello 
Pleno a seguinte proposta: 
 
Primeiro.- Aprobar con carácter provisional o establecemento da Ordenanza 
Fiscal reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos ou 
realización de actividades, quedando redactada co seguinte detalle: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE 
SERVIZOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ARTIGO 1. Fundamento Legal  
De conformidade co previsto nos artigos 127 e 41 a 47 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais (TRLHL), e no exercicio da potestade 
regulamentaria recoñecida ao Concello de Foz polos artigos 4, 49, 70.2 e 
concordantes da Lei 7/1985 de 2 abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 
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establécese os prezos públicos pola prestación dos servizos ou realización de 
actividades administrativas de carácter social, cultural e de esparexemento, 
tales como actuacións musicais, teatrais ou artísticas, proxeccións 
cinematográficas, visitas guiadas, exposicións, xornadas, festas temáticas ou 
outros de análoga natureza celebrados en edificios ou instalacións Municipais 
ou noutros espazos públicos, entre outras. 
ARTIGO 2. Nacemento da Obriga  
A obriga de pagar o prezo público nace desde que se inicie a prestación do 
servizo ou a realización da actividade. Non obstante a Corporación poderá 
esixir o depósito previo do seu importe total ou parcial, conforme ao artigo 46 
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  
 
ARTIGO 3. Obrigados ao Pago 
Estarán obrigados ao pago do prezo público os usuarios ou beneficiarios dos 
servizos ou actividades polos que deban satisfacerse aquel. 
ARTIGO 4. Contía 
En virtude do establecido no artigo 47.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 
5 marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, a determinación concreta das actividades ou servizos de 
entre os previstos no artigo 1 polos que se poderá esixir prezo público, así 
como a determinación da contía concreta a satisfacer polos usuarios de 
devanditas actividades ou servizos, serán determinados por acordo da Xunta 
de Goberno Local. 
Os acordos da Xunta de Goberno polos que se determine o establecemento 
dun prezo público deberán conter, cando menos:  
- Especificación concreta da actividade ou servizo que se preste, con 

respecto ao disposto nos artigos 41 e 42 de do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais  

- Contía do mesmo, con respecto ao disposto no artigo 44 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais. Aos efectos de poder fixar dita contía 
formularase inescusablemente unha memoria estimativa do custo do 
servizo. 

- Formas de xestión e cobro con respecto ao disposto nos artigos 45 e 46 do 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

ARTIGO 5. Xestión e Cobro 
A obriga de pagar o prezo público nace desde que se inicia a prestación do 
servizo ou a realización da actividade. 
Cando por causas non imputables ao obrigado ao pago do prezo, o servizo ou 
a actividade non se preste ou desenvolva, procederá á devolución do importe 
correspondente.  
O prezo público poderá esixirse en réxime de autoliquidación.- 
As débedas por prezos públicos esixiranse polo procedemento de prema.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  

As contías do prezo público reguladas na presente Ordenanza gravaranse co 
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IVE correspondente segundo o disposto na lexislación correspondente. 
DISPOSICIÓN FINAL  

A presente Ordenanza entrará en vigor e comezará a aplicarse no momento da 
súa publicación no BOP 
 
Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o 
presente acordo provisional, e o texto da Ordenanza Fiscal, durante o prazo de 
trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e 
presentar as reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición 
ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a 
contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que se produza a 
publicación. 
Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos 
definitivos que procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e 
aprobará a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se 
presentasen reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata 
entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 
Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os 
provisionais elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da 
ordenanza, publicaranse no boletín oficial da provincia, sen que entren en vigor 
ata que se leve a cabo dita publicación 

Foz, 11 de setembro de 2012. 
O Alcalde, 

P.D. O Tenente Alcalde 
Asdo.: Manuel Pavón López. 

 
Polo interventor, de orde da presidencia accidental, explícase polo miúdo o 
contido da proposta que se eleva á consideración da Comisión.- 
 
Sometido a debate os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, 
UNIFOZ e MIXTO-BNG pronúncianse no senso de reserva do seu voto 
definitivo ata a celebración do Pleno, consecuentemente, o seu voto é a 
abstención.- 
 
Tralo debate, sométese a votación a proposta converténdoa en ditame 
favorable e proposta de acordo ao Pleno co voto favorable dos dous 
concelleiros/as do grupo municipal do PP, e as cinco abstencións dos 
concelleiros/as dos grupos municipais PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, 
ningún voto en contra”.- 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 
producíndose as seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, explicando o contido da 
proposta e que, sen desviar a situación xurídica, non sabemos e non podemos 
prever cales poden ser os prezos a aplicar no evento de que se trate. Para maior 
axilidade de trámites se propón a aprobación da ordenanza xenérica de prezos 
públicos para que despois a Xunta de Goberno Local de forma mais directa fixe 
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as contías dos prezos. Trátase de reducir os trámites, que duran entre dous ou 
tres meses, e de legalizar o que hoxe está a facerse de forma irregular xa que 
estamos bordeando ou incumprindo a legalidade .- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, 
manifesta que entendemos que se pode cobrar pero non entendemos a 
delegación na Xunta de Goberno local. Estamos atribuíndo á XGL cales son e 
cales non son os servizos sociais aos que se reducen custos, esto non o 
podemos apoiar .- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e 
manifesta que non sabe porque se quere aprobar a ordenanza, pide ao alcalde 
que diga por canto se vai fixar e que se regula nesta ordenanza, en relación aos 
eventos que se repiten cada ano como é a festa do berberecho, etc. Ante este 
obscurantismo non imos votar a favor, podemos discrepar no que se pode fixar 
como tarifas de prezos públicos ou no senso de eximir aos colectivos sociais mais 
necesitados, pero non dar carta branca á XGL.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, 
manifestou ter o mesmo senso que as intervencións que lle preceden, que é 
regular en centros públicos os prezos para a súa utilización, pero non aprobar sen 
saber con que contamos. Para nós a proposta é deixalo sobre a Mesa, o noso 
voto é en contra .- 
 
O señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, intervén e dí que o que 
se pretende é axilizar os prezos públicos cando xurde un evento concreto, a 
tramitación dunha ordenanza dura tres meses, cando pode estar resolta en 
quince días a través da fixación dos prezos pola XGL. Si a desconfianza dos 
asistentes é que se desvíe o equipo de goberno, propoño que ademais do 
informe económico da intervención  municipal, sexa a Xunta de Portavoces antes 
de proceder ao acordo definitivo da XGL a que fixe os prezos e non facelo 
inviable.- 
 
O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, en 
réplica manifestando que hai unha proposta de deixalo sobre a Mesa á que se 
adhire o seu grupo.- 
 
No mesmo senso pronúncianse os Voceiros representantes dos grupos 
municipais UNIFOZ e MIXTO-BNG.- 
 
Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete a proposta de deixar 
sobre a Mesa a votación ordinaria e cos,  

 Votos favorables oito, catro do grupo municipal do PSdeG-
PSOE, tres do grupo municipal do UNIFOZ e un do grupo 
MIXTO-BNG.- 

 Votos en contra cinco do grupo municipal do PP.- 

 Abstencións ningunha.- 
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Consecuentemente, o señor alcalde-presidente proclama acadado o seguinte 
ACORDO: 
 
DEIXAR SOBRE A MESA, AO ABEIRO DO ESTABLECIDO NO ARTIGO 92 DO ROF 
APROBADO POLO REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO, A PROPOSTA-
DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE CONTAS, ECONOMÍA E 
FACENDA, ACADADO NA SÚA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA O DÍA 20 DE 
SETEMBRO DE 2012, RELATIVA A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PREZOS 
PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
15.-      MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN APOIO DA SOLICITUDE DO COMITÉ 
DE EMPRESA DE ALUMINA ALUMINIO ESPAÑOLA,  S.A. – ALCOA (REXISTRO DE 
ENTRADA Nº 4175 DO 20/08/2012).- 

Polo Secretario da Corporación Municipal dáse conta do ditame emitido pola 
Comisión Informativa Permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada o día 20 de setembro de 2012, que no seu literal indica: 
 
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe co tenor seguinte: 
 

“O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR no Concello de Foz a través do 
seu portavoz e en base á lexislación vixente, presenta a seguinte 

MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE OS CUSTOS DERIVADOS DA TARIFA 
ELÉCTRICA E O APOIO Á COMPETITIVIDADE DA EMPRESA ALCOA EN GALICIA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A empresa multinacional do aluminio Alcoa, con centros de traballo en San 
Ciprián e A Coruña, representa para A Mariña lucense o seu principal motor 
económico e laboral.  De feito, os últimos datos coñecidos, indicaban que a 
factoría mariñá xera máis de 1.700 empregos directos e máis de 500 
indirectos. 
Alcoa, ademais de ser unha das mellores factorías de alúmina-aluminio do 
mundo, é unha das empresas máis importantes desde o punto de vista 
industrial de Galicia. Así por exemplo é clave para provincias como a nosa, 
a de Lugo, xa que só a actividade de Alcoa representa o 30% do PIB 
lucense. 
Dada a importancia que este proxecto industrial ten en Galicia -e para A 
Mariña en particular- resulta evidente a  necesidade de priorizar todos os 
apoios que se estimen necesarios para o mantemento da súa actividade, a 
viabilidade futura da empresa e do volume de emprego a ela asociada. 
Tras o acceso á responsabilidade de goberno na Xunta do Partido Popular, 
déronse pasos nesta liña como son os convenios de colaboración asinados 
con Alcoa San Ciprián e Alcoa A Coruña para pór en marcha un proxecto de 
gasificación destas plantas, que supuxeron a mobilización duns 
investimentos de máis de 2,6 millóns e 1,5 millóns de euros 
respectivamente. 
O apoio da Consellería de Economía e Industria a esta compañía permitirá 
a substitución do combustible actual, fuel-oil, por gas natural nos procesos 
produtivos das factorías así como o impulso definitivo ao inicio da 
tramitación do Gasoduto da Mariña. 
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Con todo, o principal reto da compañía está no custo derivado da tarifa 
eléctrica que paga. Para empresas como Alcoa, grandes consumidores de 
enerxía -con consumos equivalentes a 33.000 fogares- a factura eléctrica 
representa un dos gastos máis importantes da súa conta de explotación: 
seis veces o custo de amortizacións e cargas financeiras, tres veces o custo 
da man de obra directa, dúas veces a suma dos gastos fixos máis gastos de 
mantemento, administración, xerais e de ventas. 
Neste campo os máis de 24 mil millóns de euros de déficit da tarifa eléctrica 
herdados tras a máis que cuestionable xestión de dúas lexislaturas 
socialistas no Estado -só en oito anos multiplicaron por 17 este déficit 
tarifario- obrigan a unha revisión forzosa do marco enerxético do noso país 
e, polo tanto, a unha variación das tarifas a particulares e empresas. 
Ao obxecto de contribuír ao debate sobre o novo réxime tarifario e facelo 
desde a defensa dos intereses de Galicia tanto o Goberno galego como o 
Parlamento de Galicia teñen adoptado unha serie de acordos que, 
trasladados ao Ministerio de Industria, buscan conseguir que se adopten as 
medidas precisas para que Alcoa en Galicia e en España, manteña como 
mínimo os niveis de emprego actuais. 
Na procura de reforzar estas reivindicacións, o Partido Popular estima 
necesario sumar aos distintos concellos e ao conxunto dos integrantes das 
Corporacións Locais da Mariña lucense. Faino como un exercicio de 
responsabilidade coa principal industria da comarca. E ademais en  base ao 
texto consensuado e aprobado por unanimidade  no Parlamento de Galicia 
o 10 de abril de 2012. 
É polo que somete á consideración das e dos concelleiros a seguinte: 

PROPOSTA DE ACORDO 

O Pleno da Corporación municipal asume como propia a moción aprobada 
por unanimidade no Pleno do Parlamento de Galicia que tivo lugar o 10 de 
abril de 2012 e, en consecuencia acorda: 
1.°) Trasladarlle ao Goberno  de España a  recomendación de impulsar un  
acordo urxente de prezos entre as empresas produtoras de electricidade   e   
os   grandes   consumidores,   que   implique   unha minoración dos 
actualmente vixentes ata o 31 de decembro, e un horizonte superior a cinco 
anos, que faga posible o desenvolvemento dos plans estratéxicos das 
industrias afectadas. 
2.°) Solicitar unha revisión das tarifas de acceso para os grandes 
consumidores de enerxía que inclúan só e exclusivamente os custos 
asociados ás redes e aos de operación do sistema. 
3.°) Instar que se manteña o servizo de xestión de interrumpibilidade da 
demanda. 
4.°) Dirixirse á Xunta de Galicia para que poña en valor o carácter 
estratéxico das plantas de Alcoa en Galicia, pola súa produción de alumina 
e aluminio, polo súa achega ao valor engadido e polo volume de emprego 
xerado 
O portavoz municipal do PP”. 

No debate os voceiros dos grupos municipais do PP,  PSdeG-PSOE, UNIFOZ 
e MIXTO-BNG pronúncianse favorablemente e, tralo preceptivo debate, 
sométese a votación a Moción converténdoa en ditame favorable e proposta de 
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acordo ao Pleno por unanimidade dos sete concelleiros/as do grupos 
municipais do PP, PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG”. 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 
producíndose as seguintes intervencións: 
 
Do señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, defendendo a Moción 
explicando a necesidade de que o ministerio avance coa diminución das tarifas 
eléctricas para este tipo de industrias.- 
 
O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, 
intervén dicindo que este asunto nace dun escrito presentado no concello polo 
Comité de empresa de Alcoa e non entendemos como se presenta como Moción 
do PP. Nos entenderíamos que se presentase coma unha declaración 
institucional, igual que se fixo na Deputación Provincial de Lugo, para iso propoño 
sexa nos mesmos termos achegando copia dela.- 
 
Intervén o alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, a moción foi 
presentada a informe da secretaría no senso de que fora a seguimento da 
iniciación realizada polo Comité de empresa de Alcoa, sen embargo, non hai 
ningún inconveniente en aceptar a declaración institucional, xa que o concepto é 
exactamente igual o fondo é o importante.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e 
manifesta que se esta moción ven vinculada ou se acepta a declaración 
institucional proposta, o tema é de especial relevancia e o importante é que o 
traballo non desapareza.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, 
manifestou no mesmo senso dos Voceiros da oposición lamentando que non fose 
unha declaración conxunta. Critica a falta de unha política enerxética propia que 
solvente a pervivencia desta industria que da traballo a moita xente da bisbarra.- 
 
Debatido suficientemente o alcalde-presidente retira a Moción do PP presentada 
e no seu lugar proponse consensuadamente someter a votación ordinaria  a 
declaración institucional que seguidamente se recolle: 
 

DECLARACION INSTITUCIONAL EN APOIO Á CONTINUIDADE DE ALCOA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Diante do risco da continuidade de Alcoa en Galicia, concretamente 
na comarca de A Mariña, derivado da falla de solucións ao problema 
de tarifa eléctrica, e tendo en conta que esta empresa é clave no 
tecido empresarial da provincia de Lugo, que representa o 37% do 
PIB lucense, xera 2.000 empregos (entre a propia planta e as 
empresas auxiliares) e que ten un impacto forte na economía local do 
territorio que abrangue todo o Norte de Galicia, estamos ante un 
asunto de máxima importancia ao que se lle debe dar resposta e 
alternativas de xeito inmediato.- 
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ACORDO 

Instar ao goberno do Estado a presentar, antes do 5 de outubro, una 
solución ao problema da tarifa eléctrica de Alcoa co fin de garantir a 
continuidade da factoría na comarca de A Mariña e todos os seus 
postos de traballo.” 

 
Coa votación favorablemente unánime dos trece señores/as concelleiros/as 
asistentes, o Pleno, ACORDA: 
 
PRESTAR APROBACIÓN Á DEVANDITA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN TODOS OS 
SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 
 
16.-     MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO – BNG SOBRE MEDIDAS DE ESTÍMULO 
DO COMERCIO TRADICIONAL E EN CONTRA DOS DECRETOS LEI 19/2012 E 20/2012, 
(REXISTRO DE ENTRADA Nº 4012 DO 07/08/2012).- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado 
na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de setembro de 2012, que no seu 
literal indica: 
 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiros do grupo 
municipal MIXTO-BNG  co tenor seguinte: 
 

“MOCIÓN SOBRE MEDIDAS DE ESTÍMULO DO COMERCIO TRADICIONAL E EN 
CONTRA DOS DECRETO LEI 19/2012 E 20/2012 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O comercio tradicional ou de proximidade é a modalidade comercial inmensamente 
maioritaria na Galiza e está asentada en pequenas empresas que teñen exercido e 
exercen un papel social e económico transcendental como é a súa influencia na 
estruturación e vertebración das sociedades e dos territorios, garantindo o 
abastecemento á sociedade, nomeadamente a aquelas persoas que teñen escasas 
dificultades de mobilidade. Tamén é unha actividade económica que crea emprego 
estábel e que inflúe e determina a economía local, función na que precisamente non 
destacan outros tipos de formatos comerciais.  A súa vez este tipo de comercio 
desempeña unha función de intercambio redistributivo en tempos de crise como a que 
estamos a vivir e que esta relacionado coas persoas que viven situacións económicas 
precarias, atendendo a estas en aspectos tan esenciais como o acceso a produtos de 
primeira necesidade. 

Mais a afección da crise manifestase, tamén, dun xeito especialmente virulento con este 
tipo de comercio na súa propia actividade como o demostra o peche de centos de 
estabelecementos cada día e o incremento do desemprego, chegando a multiplicarse por 
tres nestes últimos anos con respecto ao inicio da crise. Crise que non se manifesta de 
igual maneira en todas as modalidades de comercio e que, xunto as características 
intrínsecas do comercio galego, fan que as políticas deseñadas dende as distintas 
administracións non repercuta de igual sorte e intensidade. 

A súa vez e mediante os reais Decreto-lei 19/2012 e 20/2012 o Goberno do presidente 
Mariano Rajoy vén de invadir as competencias exclusivas que en materia de comercio 
interior, sen prexuízo da política xeral de prezos e da lexislación sobre a defensa da 
competencia, ten a Xunta de Galiza segundo recolle o Estatuto de Autonomía no seu 
artigo 30.1.4. Efectivamente o Real Decreto-lei 19/2012 utiliza a escusa dos obstáculos 
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administrativos para as aperturas dos estabelecementos comerciais para, invadindo 
competencias do Goberno galego, eliminar as autorizacións ou licenzas municipais nos 
estabelecementos comerciais cunha superficie non superior aos 300 m2 útiles de 
exposición e venda ao público. A súa vez, o Real Decreto-lei 20/2012 volta a invadir as 
competencias en materia de comercio ao incrementar o horario global da actividade 
comercial durante os días laborais da semana, pasando de 72 horas á semana a un 
mínimo de 90; a apertura de domingos e festivos pasa de oito a un mínimo de dez ao 
ano; obriga a determinar unha “zona de grande afluencia turística” a aqueles concellos de 
máis de 200.000 habitantes que rexistraran máis dun millóns de pernoctacións no ano 
inmediato anterior ou que conten con portos nos que operen cruceiros turísticos que 
recibirán no ano inmediato anterior máis de 400.000 pasaxeiros e pasaxeiras e modifican 
a tempada de rebaixas e a promoción de vendas, atentando dun xeito claro contra as leis 
galegas que regulaban a actividade comercial como son a Lei 13/2006, do 27 de 
decembro, de horarios comerciais de Galiza e a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do 
comercio interior de Galiza. 

A nula reacción do Goberno galego do presidente Feijoo pon en entredito a súa 
capacidade para facer fronte a semellante atropelo e evidencia o sometemento do 
executivo galego ás decisións que se tomen por parte do Goberno do Estado cando, e 
dun xeito clamoroso todo o sector, así como diversos gobernos autonómicos e locais xa 
se teñen manifestando en contra destas decisións que o único que fan é introducir, aínda 
máis, o caos no sector, a eliminación de normas que permitían competir con maior 
igualdade de condicións aos distintos sectores comerciais e o agravamento da situación 
da actividade comercial no que ao peche de estabelecementos e destrución de emprego 
se refire. 

Consciente de que as peculiaridades do comercio tradicional galego necesitan 
actuacións propias e en conxunción entre as distintas administracións, o grupo municipal 
do BNG presenta esta moción e solicita o voto favorábel do Pleno da Corporación 
municipal para a adopción do seguinte 

ACORDO 

a) Rexeitar de xeito categórico a posta en marcha dos reais decreto-lei 19/2012 e 
20/2012 por parte do Goberno do Estado por ser lesivos para o conxunto da poboación, 
nomeadamente no que se refire a actividade comercial, ás persoas empregadas neste 
sector e ás persoas consumidoras. 

b) Instar ao Parlamento e ao Goberno galego a promover un recurso de 
inconstitucionalidade por invasión de competencias en materia de comercio interior por 
parte do Goberno do Estado ao promulgar os reais decreto-lei 19/2012 e 20/2012. 

c) Elaboración dun plan sectorial de equipamentos comerciais ao obxecto de 
lograr un nivel adecuado de equipamento comercial e unha correcta distribución territorial 
dos estabelecementos, asegurando a necesaria accesibilidade de toda a poboación a 
unha oferta comercial equilibrada e suficiente.  

d) Fomento das asociacións ou agrupacións de comerciantes e fomento dos 
centros comerciais abertos como fórmula de oferta competitiva do comercio tradicional 
fronte a outros formatos. 

e) Recuperación e fomento dos mercados municipais e zonas comerciais así 
como a rehabilitación e/ou mellora das súas contornas, contemplando a peonalización de 
espazos. 

f) Aplicación de plans coordinados de promoción do turismo e do comercio local, 
co obxectivo de estimular a actividade comercial das zonas tradicionais. 

g) Programas de axudas para a implantación de estabelecementos específicos 
que comercialicen produtos típicos ou autóctonos do lugar onde se ubican, así como para 
a renovación e mellora dos que xa están funcionando. 
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h) Estabelecemento dun fondo de avais mediante a fórmula máis acaída na que 
participen Goberno galego e concellos. 

i)  Estabelecemento dunha liña de axudas ao financiamento, ao obxecto de 
garantir a actividade dos estabelecementos comerciais. 

j) Fomento da modernización e a mellora da xestión comercial; incremento da 
formación. 

Foz, 1 de agosto do 2012 

Asdo: Xan Carlos González Basanta 

Portavoz municipal do BNG” 

 
Sometido a debate, os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, 
UNIFOZ e MIXTO-BNG pronúncianse en sentido favorable á súa aprobación, 
os dous concelleiros/as do grupo municipal do PP no senso de reserva do seu 
voto definitivo ata a celebración do Pleno, consecuentemente, o seu voto é a 
abstención.- 
 
Tralo debate e coa votación reflectida anteriormente, a Moción convértena en 
ditame favorable e proposta de acordo ao Pleno nos seus propios termos”.- 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 
producíndose as seguintes intervencións: 
 
Defende a moción o Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos 
González Basanta.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, 
intervén dicindo que o comercio é o sustento do país e estamos a favor de 
dinamizalo, considerando que é moi importante e visto o fondo da moción ímola a 
apoiar na súa totalidade.- 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, intervén e 
manifesta o seu sentido de voto favorable á iniciativa proposta polo BNG.- 
 
Pola súa banda, o alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, manifesta que 
o seu grupo vaise a abster. Apoiamos a política desde o partida popular que 
apoia ao pequeño comercio e autónomas de forma especial e por iso regula 
mediante o Real Decreto de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e 
fomento da competitividade, se nos votamos a favor votamos en contra do 
devandito decreto e iso non é ir a favor e en apoio do comercio, é ir en contra do 
decreto.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, 
subliña na súa intervención que a Foz aféctalle a política recollida no RDL, xa que 
as áreas comerciais están moi cerca. Ese decreto beneficia ás grandes áreas 
comercias en prexuízo dos pequenos comerciantes e por consecuencia Foz vai 
sentilo profundamente.- 
 
Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete o ditame da 



 

 

54 

comisión informativa transcrito anteriormente a votación ordinaria co resultado 
seguinte: 

 Votos favorables oito, catro do grupo municipal do PSdeG-
PSOE, tres do grupo municipal do UNIFOZ e un do grupo 
MIXTO-BNG.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións cinco do grupo municipal do PP.- 
 
Consecuentemente, o señor alcalde-presidente proclama acadado o seguinte 
ACORDO: 
 
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO RELATIVA Á MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL 
MIXTO – BNG SOBRE MEDIDAS DE ESTÍMULO DO COMERCIO TRADICIONAL E EN 
CONTRA DOS DECRETOS LEI 19/2012 E 20/2012, (REXISTRO DE ENTRADA Nº 4012 DO 
07/08/2012)  EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 
 
17.-   MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ RELATIVA A SOLICITUDE AO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE DE 
CUMPRIMENTO DE PROGRAMACIÓN E REALIZACIÓN DE OBRAS NESTE CONCELLO 
DE FOZ (REXISTRO ENTRADA NÚMERO  4752 DE DATA 20.09.2012)- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado 
na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de setembro de 2012, que no seu 
literal indica: 
 

“Foz a 13 de SETEMBRO   de 2012 
SR. ALCALDE. 
Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en 
representación do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede 
preside e no seu nome o seu portavoz Jaime Cancio Rodríguez , presenta a seguinte  
     MOCIÓN 
Que fai xa uns anos o Ministerio de Agricultura, alimentación e Medio Ambiente a 
través do Servizo Provincial de Costas programou e aprobou un proxecto para a 
realización dun paseo marítimo dende a praia de Peizas ata a praia da Pampillosa . 
Que o mencionado proxecto incluía a compra de terreos afectados polo paseo e tamén 
para a creación dunha gran zona verde entre o paseo mencionado e o mar.. 
Que os veciños asinaron un documento de compromiso de venta dos terreos da que ten 
constancia o Ministerio.. 
Que no noso Concello, tamén estaba programada a construción de un Carril- Bici 
Rapadoira-llas, para o que se fixeron todos os tramites administrativos correspondentes. 
Por todo o exposto UNIFOZ, presenta esta MOCIÓN, para solicitar acordo da 
Corporación, de pedir ao Ministerio de Agricultura, alimentación e Medio Ambiente: 
-A inclusión das mencionadas obras nos Presuposto Xeral do Estado así como a 
realización das obras mencionadas.. 
Jaime Cancio Rodríguez” 

 
Sometido a debate, os voceiros dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, 
UNIFOZ e MIXTO-BNG pronúncianse en sentido favorable á súa aprobación, 
os dous concelleiros/as do grupo municipal do PP no senso de reserva do seu 
voto definitivo ata a celebración do Pleno, consecuentemente, o seu voto é a 
abstención.- 
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Tralo debate e coa votación reflectida anteriormente, a Moción convértena en 
ditame favorable e proposta de acordo ao Pleno nos seus propios termos”.- 
 
Seguidamente o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 
producíndose as seguintes intervencións: 
 
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, defende a 
moción presentada subliñando que se está pendente de executar proxectos 
prometidos como o carril bici e paseo marítimo de Peizás á Pampillosa, sen que 
se recolla nos orzamentos.- 
 
Polo Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don José Ramón Val Alonso, 
manifestando que o seu grupo está a favor da proposta.- 
 
O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, 
manifestouse a favor da proposta e, sobre todo, que no paseo marítimo se 
remediasen algúns males dos que se mostran agora nas actuacións precedentes 
e se trate de melloralos.- 
 
O señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira, móstrase favorable á 
aprobación da moción, dicindo que os proxectos se atopan parados porque non 
hai cartos para elo, así o dixo o anterior goberno, pero unha vez superadas as 
dificultades que existen esperemos se executen.- 
 
Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente somete a proposta a 
votación ordinaria e na harmonía coa mesma, por unanimidade dos trece 
señores/as concelleiros/as asistentes, o Pleno, ACORDA: 
 
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO, RELATIVA Á MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL 
UNIFOZ RESPECTO DA SOLICITUDE AO MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE PROGRAMACIÓN E 
REALIZACIÓN DE OBRAS NESTE CONCELLO DE FOZ (REXISTRO ENTRADA NÚMERO  
4752 DE DATA 20.09.2012)  EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS 
TERMOS.- 
 
 
18.-  ROGOS E PREGUNTAS.- 

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes: 
 
Por Dª  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS de G-PSOE) 
Rogámoslle que procedan ao acondicionamento e limpeza do parque e o atrio 
da Igrexa de Vilaronte, pois se atopa sen rozar e nun estado de total abandono, 
e debe ser o único ano desde que se construíu dito parque no que non se 
podaron as árbores. 
Esto queremos facelo extensivo ás demais áreas recreativas do Concello, tanto 
no núcleo urbano coma nas parroquias, así como a falta de limpeza viaria de 
camiños e pistas municipais. 
Non quixemos falar publicamente da falta de limpeza no Concello durante a 
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época estival para non prexudicar a imaxe de Foz e a súa demanda turística, 
pero é certo que recibimos numerosas queixas dos veciños pola acumulación 
de lixo e o cheiro que desprenden os contenedores pola falta de limpeza, 
debido a esto, rogámoslles que tomen medidas efectivas ao respecto.- 
 
Por D.  JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO (PS de G-PSOE) 
Rogo en consideración o de retomar as obras de varios locais e urbanizacións 
vellas, como é a Confraría de Pescadores, unha das Casas Baratas fronte ao 
colexio nº 1, para que se tomen medidas para garantir a seguridade dos 
viandantes.- 
 
Por  D.  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 
Que se proceda á recuperación e mellora do aparcamento da avenida da 
Mariña e se esixa o seu mantemento ou, cando menos, poñer algo de pedra 
para que se garanta a súa cómoda utilización.- 
 
Que se poña en marcha o Plan de emprego aprobado polo concello e se 
proceda á convocatoria de prazas de axuda no fogar e escola de música, xa 
que o considera prioritario.- 
 
Un rogo, derivado da solicitude que se nos fixo no Consello escolar, respecto 
dunha parada de BUS en Vilaronte, que se atopa na estrada da Espiñeira a 
Vilaronte no lado esquerdo. Rogo se proceda a estudiar o seu cambio e 
posibilidade de que a marquesina aí instalada sexa cambiada de lugar para 
que os rapaces non teñan que cruzar a estrada.- 
 
Por D.  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 
Rogo se proceda á limpeza de rúas, por exemplo a rúa Paco Mañón, a do 
camiño Mansín para que se poda pasar sen dificultade.- 
 
Mantemento do Campo de fútbol, protección de balóns, que axilicen e coloquen 
as redes.- 
 
Rogo se se pode facer un Plan de erradicación de vertidos incontrolados.- 
 
As calas ou entrantes de mar, da ribeira do mar, mirar de limpalas ou requirilo a 
Costas. É certo que se limpan as praias pero estas calas non. Mirar de pedir o 
limpalas de algunha maneira para que non se acumulen tantos restos.- 
 
Rogo que pola seguridade nos cruces que non están sinalizados, 
concretamente os de Marzán, de garderías, da Fonte e do Cristo, que se 
proceda ao pintado destes e da sinalización de tramos estradas.- 
 
 
Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes: 
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D.  JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO (PS de G-PSOE) 
Pregunta.- Fai tres meses que trouxemos o tema da cesión do local social de 
Nois, tíñamos algunha dúbida sobre aquelo e preguntámoslle ¿En qué 
situación está? 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
Fíxose un decreto de alcaldía de cesión de dous anos mais outros dous anos 
de prórroga, falamos cos veciños e aínda hoxe chegou que os veciños de Nois 
prefiren que se faga por mais anos. Dentro das competencias da alcaldía esa é 
a máxima, pero se se quere por mais anos haberá que sometelo ao Pleno, por 
nós non vai haber ningún problema en traelo ao Pleno.- 
 
Pregunta.- ¿En que situación está o bar social de xubilados.?- 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
Acaba o prazo no mes de setembro, pero pola información que temos e que o 
contratista quere deixalo e haberá que sacalo ao concurso novamente, 
esperemos que haxa xente que queira aceptalo, ten un “handicap” que o que o 
rexentou ata agora fixo un investimento de quince mil euros e vai a ver como se 
fai definitivamente.- 
 
Pregunta.- ¿Como vai o proxecto da residencia, porque se dixo que era para o 
verán, o verán pasou e non hai nada sobre este?.- 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
Precisamente estiven a semana pasada no estudio de arquitectura, o proxecto 
se atopa bastante avanzado, está feito o anteproxecto, vaise a someter á 
consideración do Consorcio, primeiro será o anteproxecto con planos e, en 
segundo lugar, farase co proxecto básico e de execución.- 
 
 
D.  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 
Pregunta.- ¿Cando van saír a selección de prazas de axuda no fogar e cantas? 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
Non pode saír ningunha praza temporal. Imos cubrir o servizo con contratos 
cunha empresa para atender ese servizo que é moito mais áxil nestes 
momentos. É o que se pode facer, porque non hai motivo, se vai cubrir cun 
contrato coa empresa privada igual que fixo sempre.- 
 
Pregunta.- ¿Por qué se convocou unha praza mais que o ano pasado para a 
escola de música? É un servizo deficitario e se convoca unha praza mais.- 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
Que pretende que non se dea clase de guitarra durante o tempo que dure a 
baixa do director, reducíronse horas e non vamos ter ningún sobre custo, todo 
seguindo o informe do director da escola de música e vai saír mais económica 
que o ano pasado.- 
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Pregunta.- ¿En relación ao súper porto,  o seu estudio está avanzado, como 
está?.- 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
Está feito, pódese pedir á Xunta de Galicia o estudo hidrodinámico que afectan 
da ría de Foz, agora hai que facer o plan de usos, sen problema achegareino 
se o deixan en Portos de Galicia.- 
 
 
D.  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 

Pregunta.- Vou facer unha pregunta menos utópica ¿Para cando estará o 
dragado do porto da ría de Foz? 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
No mes de maio fíxose un cambio a petición da Confraría de Pescadores, a 
petición do Club Náutico, o punto era na rexeneración da praia de Fondás, 
estabamos todos conformes. Pedimos informes correspondentes a Pesca, a 
Conservación da Natureza, así  como a Costas e non son favorables, polo que 
decidimos non seguir con esta opción, senón levalo á Arealonga, a douscentos 
metros da praia autorizado pos Costas. Iso, leva un proceso longo de licitación 
e contratación por superar o proxecto os douscentos cincuenta mil euros.- 
 
Pregunta.- ¿O anteproxecto de residencia, van presentalo antes do 21 de 
outubro? 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
Nos seguimos pensando o mesmo. Preocúpelle que se faga, entende? Eu 
prefería que fora antes do verán. Non sei, cando o que a mi me dixeron foi que 
o farían en próximas datas.- 
 
Pregunta.- ¿Sobre a ampliación da escola infantil, ampliar a aula,  hai algo 
sobre iso? 
 
Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 
De momento non, non.- 
 
 
Concluído o anterior, ás vinte e tres horas e cincuenta e cinco minutos, non sendo 
outro o obxecto da convocatoria, o señor alcalde - presidente levanta a sesión no 
lugar e data ao principio indicados, estendéndose a presente acta, de todo o que, 
como secretario, certifico.- 
 
O alcalde,  O secretario, 
 
 
 
ASDO.: JAVIER JORGE CASTIÑEIRA ASDO.: VICENTE PASTOR MARTÍNEZ 


