CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ANTIA PENA DORADO (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 13/12/2019
HASH: 68a9f5805255fc45376f22ccbecbc901

CONCELLO PLENO
ACTA DA SESIÓN
ÓRGANO: CONCELLO PLENO
EXPEDIENTE Nº. : PLN/2019/1286
CARÁCTER: ORDINARIO
CONVOCATORIA: PRIMEIRA
DATA: 26 Setembro 2019
No Salón de Sesións do Concello de Foz, sendo as vinte horas e trinta minutos do día vinte e seis de
setembro de dous mil dezanove, reúnese o Pleno do Concello en sesión convocada ao efecto con
carácter ordinario, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco Cajoto Caserío, e coa
asistencia dos/as Concelleiros/as que a continuación se indican:

Por Partido Popular de Galicia (PP)
D. Javier Jorge Castiñeira
D. Juan José Rivas Nécega
Dª. Laura Riveira Balseiro
D. José Antonio Hermida Fernández
Dª. Verónica Soto Piñeiroa
Dª. Concepción Lópes Seijas
Por Partido Foz, Plataforma de Futuro (FPF)
D. Victor Couto Barrientos
SECRETARIA XERAL
Dª. Antía Pena Dorado
Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do órgano, o Presidente abre a sesión, polo
que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na Orde do día.
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, ACTAS PLENOS SESIÓNS ANTERIORES DE DATAS: PLENO
ORGANIZATIVO DE DATA 04 DE XULLO DE 2019, E PLENO DE DATA 01 DE AGOSTO DE 2019.De acordo co disposto no artigo 91 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, o Sr.
Alcalde-Presidente consulta ós Sres. Concelleiros se teñen que formular algunha observación ás actas
das sesións sobrescritas. Non habendo correccións, sométense as actas a votación, aprobándose as
mesmas por unanimidade dos concelleiros da Corporación presentes neste momento (17).__________________________________________________________________________________________________________
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Por Partido Bloque Nacionalista Galego (BNG)
D. Francisco Xavier Fanego Bermúdez
Dª. Gema Méndez Leivas
D. Iago Villamil Cajoto
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Por Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE)
D. Héctor Moris Fernández
Dª. Acela Verónica Peña Castiñeira
Dª. Ana Matea Rojo Eijo
D. José María Linares Rodríguez
Dª. Inés López Couto
D. Carlos García Rodríguez

ACTA DEL PLENO

FRANCISCO CAJOTO CASERIO (2 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 13/12/2019
HASH: 5c58dcffce0010f5d426c9b3b7fa3a70

CONCELLEIROS/AS PRESENTES:

2.- APROBACIÓN CONTA XERAL 2018.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Vista a Conta Xeral do exercicio 2018 do Concello de Foz, xunto con toda a documentación 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 pola Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se
aproba a Instrución do modelo normal de contabilidade local.

Visto o certificado 2019-0156 do resultado da información pública.
Tendo en conta que a Regra 49ª da Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local, aprobada por
Orde HAP 1781/2013, do 20 de setembro de 2013, 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”.
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 2018 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”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, manifesta que este é un acto formal, que
son contas da anterior corporación, da que era presidente, que se expuxo ao público e non houbo
ningunha alegación, e é posible que nestes 100 días de goberno xa tivera algún reparo do indicado polo
alcalde, a facturas por traballos realizados por empresas habendo persoal municipal para facelo.
Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que van votar a favor.
Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que van votar a favor.
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Visto o Informe de rexistro no que acredita que no prazo do 20 de Maio o 21 de Xuño, ambos inclusive,
non se presentaron alegacións.
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Visto que a mesma foi ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 09/05/2019, 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.

ACTA DEL PLENO

Visto o informe de Intervención emitido sobre a devandita Conta Xeral de data 10/04/2019.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O alcalde di que evidentemente están traballando con moitos contratos que había sen xerar e tenllo que
agradecer aos servizos do concello que están traballando desde o primeiro día de forma moi leal neste
sentido.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2018 do Concello de Foz.

“PROPOSTA
Tendo en conta a proposta de “Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia da Convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso
ás diferentes categoría dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas
de vixiantes municipais”, rexistrado no Concello de Foz con data 5.09.2019 e núm. de RE 3588.
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3.- APROBACIÓN CONVENIO TIPO PARA A ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN XERAL DA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS
SELECTIVOS UNITARIOS PARA O ACCESO ÁS DIFERENTES CATEGORÍAS DOS CORPOS DE POLICÍA LOCAL
E ÁS PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL OU ÁS PRAZAS DE VIXIANTES MUNICIPAIS.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:

ACTA DEL PLENO

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.-

Vista memoria xustificativa presentada o 11.09.2019.
Considerando o disposto á colaboración interadministrativa nos artigos 27, 55 e 57 da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, na Lei 39/2015 , de 1 de outubro, de procemento
administrativo común das administracións públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico
do sector público, Lei 4/2017, do 20 de abril, de coordinación de policías locais e demais normativa de
aplicación.
Considerando a atribución concedida ao alcalde e ao Pleno polo artigos 21.1 e 22.1 da Lei 7/85, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local
Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de asuntos do Pleno e
fiscalización de intervención, a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar o Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia da Convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso
ás diferentes categoría dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas
de vixiantes municipais.
SEGUNDO.- Comunicar o presente acordo á Consellería de Presidencia, Administracións públicas e
Xustiza da Xunta de Galicia así como a Academia Galega de Seguridade Pública e facultar á Sr. Alcalde
__________________________________________________________________________________________________________
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Visto o informe xurídico de secretaría do 9.09.2019.

para a sinatura do correspondente convenio de colaboración e demais actuacións precisas para a
execución deste acordo”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que cre recordar que este procedemento
xa se iniciou na lexislatura pasada a petición de FPF e por eles non vai haber ningún problema, é un
ofrecemento que fai a Xunta de Galicia. O que se fixo no seu día foi a petición do xefe da policía local
porque entendía que era o máis normal porque había demanda. O da idade non convence moito, porque
calquera persoa que se propoña nun proceso selectivo non ten límite de idade. Non significa que polo
sistema que usáramos nos, se garanta xente máis maior ou non. Simplemente tíñase que haber resolto
porque leva máis de tres meses encima da mesa e canto antes se cubran esas prazas moito mellor.
Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, manifesta que van votar a favor.

José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que foi aprobado, pero
que non se levou a cabo ata o día de hoxe.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar o Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia da Convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o
acceso ás diferentes categoría dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local ou as
prazas de vixiantes municipais.
SEGUNDO.- Comunicar o presente acordo á Consellería de Presidencia, Administracións públicas e
Xustiza da Xunta de Galicia así como a Academia Galega de Seguridade Pública e facultar á Sr. Alcalde
para a sinatura do correspondente convenio de colaboración e demais actuacións precisas para a
execución deste acordo.4.- PROPOSTA ALCALDIA APROBACIÓN 1ª ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS
DE GALICIA E CONCELLO DE FOZ PARA A EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E
DEPURACIÓN EN FOZ.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Visto o Decreto de Alcaldía do 22.07.2016 polo que se aproba o convenio de colaboración entre a
entidade empresarial Augas de Galicia e o Concello de Foz para execución de actuacións de saneamento
e depuración en Foz, Concello de Foz (Lugo), cofinanciada pola Unión Europea a través do fondo europeo
de desenvolvemento rexional(Feder) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia
2014-2020.
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Javier Jorge Castiñeira di que si se aprobara, e que se enviou a solicitude á Xunta.
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O alcalde di que foi o PSdG-PSOE, na anterior lexislatura, o que presentara este mesmo convenio, que foi
rexeitado en pleno.

ACTA DEL PLENO

Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que van votar a favor.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Visto o convenio asinado do 31.08.2016 de colaboración entre a entidade empresarial Augas de Galicia
e o Concello de Foz para execución de actuacións de saneamento e depuración en Foz, Concello de Foz
(Lugo), cofinanciada pola Unión Europea a través do fondo europeo de desenvolvemento rexional(Feder)
nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.
Visto o escrito recibido o 31.01.2019 con RE 438 no que se comunica por parte de Augas de Galicia o
reaxuste de anualidades do convenio de colaboración entre a entidade empresarial Augas de Galicia e o
Concello de Foz para execución de actuacións de saneamento e depuración en Foz, Concello de Foz
(Lugo), cofinanciada pola Unión Europea a través do fondo europeo de desenvolvemento rexional(Feder)
nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Considerando o disposto á colaboración interadministrativa nos artigos 27, 55 e 57 da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, na Lei 39/2015 , de 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico
do sector público, e demais normativa de aplicación.
Considerando a atribución concedida ao alcalde e ao Pleno polo artigos 21.1 e 22.1 da Lei 7/85, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local
Propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar a 1ª addenda ao convenio de colaboración entre a entidade empresarial Augas de
Galicia e o Concello de Foz para execución de actuacións de saneamento e depuración en Foz, Concello
de Foz (Lugo), cofinanciada pola Unión Europea a través do fondo europeo de desenvolvemento
rexional(Feder) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.
SEGUNDO.- Nomear ao Alcalde de Foz, Francisco Cajoto Caserío para realizar todas as actuacións que
deriven da aplicación do mentado convenio”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, manifesta que cando o alcalde firme un
convenio cunha administración por máis de 8 millóns de euros poderá votarlle algo en cara. Se alguén
intentou solucionar este proceso nestes últimos anos foi o PP. No ano 2008 estaba bloqueado o proxecto
do PSdG-PSOE sen solución ningunha; o PP presentou varias alternativas que viñeron bloqueadas
sucesivamente, ata que no ano 2015 conseguiron que FPF apoiase unha nova localización, localización
que o PSdG-PSOE votou en contra. A partir de aí, fírmase un convenio coa Xunta de Galicia.
O PSdG-PSOE propuxo primeiro unha localización en Porto do Río, en Forxán, e esa foi desestimada.
Despois chegou o PP e buscou máis alternativas: veu Sarrido e bloqueouse, tróuxose incluso a opción de
Porto do Río, que fora apoiada polo PSdG-PSOE e votaron que non, ata que buscaron unha nova
localización coincidindo co inicio da anterior lexislatura. Esa opción é maioritaria, firmouse un convenio
coa Xunta de Galicia de financiamento, que é ao que corresponde esa addenda que traen para firmar
agora, curiosidades da vida, xa que tanto o PSdG-PSOE como o BNG, o BNG sempre defendeu levar a
depuradora para Fazouro, e o PSdG-PSOE defendeu outras alternativas.
__________________________________________________________________________________________________________
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Vista a dilixencia conxunta de secretaría e intervención do 5.09.2019
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Visto de novo a proposta de 1ª addenda ao convenio de colaboración entre a entidade empresarial
Augas de Galicia e o Concello de Foz para execución de actuacións de saneamento e depuración en Foz,
Concello de Foz (Lugo), cofinanciada pola Unión Europea a través do fondo europeo de desenvolvemento
rexional(Feder) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, no que reaxustan
de novo as anualidades e se amplía o prazo de vixencia do convenio ate 31.12.2022.

ACTA DEL PLENO

Visto a proposta de 1ª addenda ao convenio de colaboración entre a entidade empresarial Augas de
Galicia e o Concello de Foz para execución de actuacións de saneamento e depuración en Foz, Concello
de Foz (Lugo), cofinanciada pola Unión Europea a través do fondo europeo de desenvolvemento
rexional(Feder) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, no que reaxustan
de novo as anualidades e se amplía o prazo de vixencia do convenio ate 31.12.2021, que foi aprobado
por acordo plenario do 28.03.2019 pero que non chegou a formalizarse.

O alcalde di que entende a política doutra forma, igual porque é novato, pero cando Javier Jorge
Castiñeira se arroga méritos, que el non se arroga ningún, so traballo e o dos compañeiros; cando Javier
Jorge Castiñeira se arroga méritos de que asinou convenios, de que trae 8 millóns de euros, de que trae
grandes inversións; tamén dixo na radio, en determinado momento, que ía polo prado e decidiu que aí
era onde ía ir a depuradora, sen criterio técnico ningún, iso dixo en Radio Foz nun debate electoral que
compartiu con el. Esa forma de entender a política, de arrogarse traballos, méritos, depuradora, e
demais, cando a día de hoxe non hai máis que un anteproxecto que se retirou, que foi alegado e que o
tombou, máis outro anteproxecto que ten moitos erros e moitos fallos e que están encima diso,
analizándoo pormenorizadamente, sorpréndelle.
Parécelle que hai bastante falta de traballo e ao seu criterio bastante falta de humildade nesa actitude,
pero igual pode estar errado.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que detrás dese ton, a el non o engana.
No debate de Radio Foz o alcalde nunca foi capaz de dicir onde ía levar a depuradora, nin foi capaz de
dicirlle ás asociacións que están aquí representadas nin a ninguén, porque sempre tiñan pensado facer o
contrario do que propuxeron na oposición.
Non se vota ningún mérito, simplemente responde ás críticas do alcalde. Durante un ano estiveron oíndo
que non fixeran nada, que era un goberno pasivo, insensato. Estao dicindo aquí e si mira no seu perfil
nas redes sociais o único que fai é inaugurar obras que xestionou o anterior goberno, e o grave non é
dicilo con bo ton e á cara, o alcalde desde esa figura quere amosar unha persoa totalmente diferente. El
so pon en valor o seu traballo, que o PSdG-PSOE, desde hai moito tempo, quixeron poñer en demérito.
Hai un traballo importante, de boa administración, de traballo institucional coa Xunta de Galicia, e a
xestión dunha depuradora, unha vez que se determinou cal ía ser o sitio, que non foi ata novembro do
2015, a elaboración de proxectos, de estudos de alternativas, porque aquí houbo ao redor de cinco ou
seis reunións da comisión informativa da depuradora. Houbo un traballo importante sobre iso, había
unha alternativa que se estudou.
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Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal FPF, manifesta que van votar a favor desta
addenda porque é algo moi importante para o Concello e é algo que hai que desbloquear canto antes.
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Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que como acaba de lembrar o Sr. Jorge, o
convenio asinouno coa conselleira, non co presidente da Xunta, e asinouno de xeito atropelado e
propagandístico, aproveitando a véspera das eleccións. De feito, o BNG votou a favor do convenio no
2016 e votará agora, a pesar de que o PP presentou o convenio o 27 de xullo ás 3 da tarde, sen
practicamente tempo para estudar o proxecto, un proxecto dunha envergadura de 8 millóns de euros, e
saíu aprobado pero tamén co voto do BNG.
Dicir que o que se fixo ata agora non foi máis que para acelerar o proceso cando menos é faltar á
verdade. Outra cousa é que poidan asumir os retrasos que se poidan imputar a partir de agora. Se este
convenio do 2016 se tivese levado a cabo, estaríase a pique de inaugurar a depuradora, porque tiña que
estar rematada no 2020, e nada se fixo.
Van votar a favor da addenda porque tamén votaron a favor do convenio , e non hai incoherencia
posible.

ACTA DEL PLENO

O bo é que isto avanzou, que se firmou un anteproxecto, que se trouxo varias veces ás comisións
informativas da Comisión de seguimento da depuradora, informouse perfectamente, había unha nova
alternativa , houbo que facer un estudo de alternativas novo que tivo que pasar unha tramitación
ambiental e un sistema de alegacións e, a día de hoxe, desa alternativa fíxose un anteproxecto que está
pasando pola mesma circunstancia.
A día de hoxe quen o pode paralizar é o equipo de goberno porque ten maioría absoluta. Ten todo o
traballo feito e alégrase de que voten a favor da addenda, e entende que despois van votar a favor da
moción do PP, que di o mesmo que di a addenda. Aínda que o PSdG-PSOE contrataste e cambie de
opinión de forma contraditoria, e aquí hai xente que se vaia a ver abraiada do que cambian cando están
no goberno ao que din na oposición, alégrase do cambio de posición.
O PP está no sitio onde estivo sempre e grazas a iso se firmou un convenio por 8 millóns de euros, polo
que esa addenda vaise firmar grazas a ese convenio xa firmado.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O alcalde pode dicir o que queira de cómo se determinou ese sitio, pero hai testemuñas e saben
perfectamente que non foi así, e hai incluso xente doutras asociacións que viñeron a ver o sitio e a
localización.
Están moi contentos da xestión da depuradora e de que o equipo de goberno cambie de opinión con
respecto á localización e a seguir cos trámites.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:

A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
O PP de Galicia a través da Consellería de Educación, anulou o pasado 16 de maio de 2019, a última hora
o debate proposto pola comunidade educativa no IES de Foz. Outra mostra de censura dun debate
tradicional que o claustro do IES coa participación dos alumnos de 4º da ESO, bacharelato e ciclos
formativos, levaba facendo dende o ano 2011, para diferentes convocatorias electorais. Os alumnos por
moito que menores de idade e sen dereito ao voto, son o noso futuro e a educación é bastante mais que
o currículo académico.
Estanse a formar cidadáns e as ferramentas para a súa formación son moitas ademais das que
torpemente a consellería considera exclusivas.
A educación en valores, a formación en cidadanía debe permitir que os alumnos recoñezan que a
sociedade é política, que ten opinión e que se canaliza civilizadamente a través dos seus representantes,
ou escollese libremente non optar por ningún. Pero para iso, débense propoñer ferramentas nas que os
alumnos, futuros cidadáns de dereito e actores políticos podan sentirse útiles, e non meros copistas de
apuntes e lectores de libros de texto. Outras organizacións políticas do concello de Foz, e educativas
como a Nova Escola Galega consideramos que suspender un debate nun centro educativo vai de fronte
contra o que debe ser unha educación aberta.
A Concellería de Xuventude do Concello de Foz quere apoiar publicamente a Dirección do centro
educativo que propuxo este debate como unha actividade formativa para o alumnado de 4º de ESO e 1º
de Bacharelato contexto no que se desenvolve o alumnado, e a política forma parte fundamental del. A
consellería do PP non pode facernos crer que en plena campaña un debate con todos os candidatos dos
veciños non é educativo. A inspección educativa non pode ser un medio autoritario e burocrático de
control negativo da liberdade de cátedra, e non debe suspender un debate.
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5.- PROPOSTA ALCALDIA PARA SOLICITAR DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN ACLARACIÓN DEFINITIVA
SOBRE A REALIZACIÓN DE DEBATES POLÍTICOS EN CAMPAÑA ELECTORAL NO IES DE FOZ.-

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Nomear ao Alcalde de Foz, Francisco Cajoto Caserío para realizar todas as actuacións que
deriven da aplicación do mentado convenio.-

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

PRIMEIRO.- Aprobar a 1ª addenda ao convenio de colaboración entre a entidade empresarial Augas
de Galicia e o Concello de Foz para execución de actuacións de saneamento e depuración en Foz,
Concello de Foz (Lugo), cofinanciada pola Unión Europea a través do fondo europeo de
desenvolvemento rexional(Feder) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER Galicia
2014-2020.

Esta Alcaldía propón, a iniciativa da Concellería de Deportes e Xuventude en coordinación coa
Concellería de Cultura, Educación e Festas do Concello de Foz, previo ditame da Comisión Informativa, a
adopción dos seguinte ACORDO:
1.-Solicitar da Consellería de Educación a autorización definitiva e sen censuras para a realización de
futuros debates electorais no IES de Foz de acordo coa organización que o claustro do Centro estime
oportuno, unha iniciativa interna de formación, relacionada coa actividade política e a vida social,
económica e cultural que se articula a través das Institucións democráticas da administración local,
porque o alumnado tamén é veciñanza á que hai que formar no senso ético e cívico, o que é hoxe
unha responsabilidade formativa que transcende aos centros, pero que tamén os inclúe e que o
obxectivo do debate é promover unha educación aberta e problematizadora en relación co seu
contexto”.

Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, que manifestan que, como ben explicou
Gema, desde o ano 2011 houbo sempre debates informativos de todo tipo e nunca se puxo ningún tipo
de traba a ese tema, e é unha proposta que van estar a favor dela.
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Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que en primeiro lugar isto non é unha
proposta de alcaldía, porque quen o defende é a concelleira do BNG, en todo caso será unha moción dun
dos grupos. Unha proposta de alcaldía é un escrito oficial e deberíase ter un pouco máis de criterio á
hora de iniciar este escrito; as propostas de alcaldía son para outras cousas, son executivas, para levar a
cabo cousas e a maioría delas traen informes de secretaría e de intervención, e esta é unha proposta
política que entende que a forma de traelo é cunha moción.
De cara ao debate, o PP de Foz saíu en contra da decisión que se tomara na consellería; preguntaron ese
mesmo día por qué foran as circunstancias. Desde a consellería de educación dixéronlle que había un
informe da inspección que por queixas que tiveran de padres que non querían debates políticos no
instituto, a inspección decidiu parar ese debate. E o alcalde sábeo porque estiveron no debate de Radio
Foz e dixérono.
Desde logo nunca se vai negar a debater, e fíxoo co Sr. Rivera, co Sr. Cancio, e con moitos outros
portavoces de moita valía, e fíxoo sempre gratamente.
Ante isto poñen o caso do BNG, o seu candidato, a día de hoxe, non interveu unha sola vez nos plenos;
tanto que queren debater e o seu candidato non se acerca aos micrófonos para defender unha soa das
mocións.
Non se opoñen para nada a esta circunstancia, pero si que é certo que non están de acordo coa
proposta, porque se lle vota a culpa ao PP de Galicia, a través da Consellería de Educación, porque cren
que foi a inspección de educación, por mediación de queixas de pais que hai que respectar, e ante esa
circunstancia, e vendo que non son moitos os centros ou practicamente era o de Foz o único que o facía,
vanse abster.
Pero ademais iso non quere dicir que rapaces de todo tipo, menores ou non, non poidan ir a calquera
outro sitio onde haxa un debate, como o organizado pola Voz de Galicia na Casa da Cultura, en Radio
Foz, ou o alcalde organizar os que desexe. Agora, nun centro escolar, respecta a opinión da inspección
educativa.
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O alcalde di que está totalmente de acordo co que di a compañeira Gema e ademais, no sistema
educativo debe promoverse sempre, desde unha perspectiva democrática, están formando cidadáns,
xente con espírito crítico, e a forma que teñen de ver as distintas opcións tamén debe ser escoitar aos
seus representantes políticos. Hai iniciativas coma a Liga nacional de debate escolar, e o IES de Foz por
unha acción da Xunta de Galicia, da inspección educativa, prohibiuse a realización dun exercicio moi
interesante, como é esa formación do alumnado neses valores democráticos.
Ademais ten que recordar as conversas daquel día en concreto, en contra da opinión do equipo directivo
do centro e de moitos alumnos, que prepararan de antemán esas preguntas.

ACTA DEL PLENO

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Gema Méndez Leivas, concelleira do grupo municipal do BNG, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Francisco Fanego Bermudez, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que no primeiro pleno Javier
Jorge Castiñeira votaba en falta a Iago Villamil Cajoto, e agora que fala este, vota en falta que fale el. Eles
organízanse á súa maneira e cre que está fora de lugar dicirlles quen ten que falar ou non ou ser o
portavoz, e están contentos con que Iago Villamil sexa o portavoz, porque se defende mellor que el e ten
máis claridade á hora de falar, pero en Radio Foz estiveron xuntos no debate.
O alcalde aclara que a forma de presentar a proposta foi consultada coa secretaría e non sabe se o Sr.
Castiñeira consultou cos servizos xurídicos ou é letrado, pero está consultado e era a forma correcta de
presentalo. Ao Sr. Castiñeira gústalle a palabra bipartito, pero eles fixeron un goberno de coalición e,
aínda que non haxa por qué darlle explicacións, consideran que unhas propostas defenderaas un
compañeiro e outras outro, que é o que se adoita facer para traballar en equipo e non se ten que
focalizar todo nunha sola persoa.

1.-Solicitar da Consellería de Educación a autorización definitiva e sen censuras para a realización de
futuros debates electorais no IES de Foz de acordo coa organización que o claustro do Centro estime
oportuno, unha iniciativa interna de formación, relacionada coa actividade política e a vida social,
económica e cultural que se articula a través das Institucións democráticas da administración local,
porque o alumnado tamén é veciñanza á que hai que formar no senso ético e cívico, o que é hoxe
unha responsabilidade formativa que transcende aos centros, pero que tamén os inclúe e que o
obxectivo do debate é promover unha educación aberta e problematizadora en relación co seu
contexto.6.- PROPOSTA ALCALDÍA PARA ESIXIR A DOTACIÓN COMPLETA CON 2 TES NA AMBULANCIA
MEDICALIZADA CON BASE EN FOZ.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
No pasado mes de abril o SERGAS decide de xeito unilateral e coa a oposición dos traballadores do
Servizo mudar a asistencia no transporte de emerxencias sanitaria de Galiza.
A pesar dos datos oficiais que demostran a necesidade de manter a dotación completa -dous Técnicos de
Emerxencias Sanitarias (TES), un médico e un enfermeiro– da Unidade de Coidados Avanzados móbil da
comarca da Mariña. Sen a dotación de catro profesionais como se ten evidenciado en numerosas
incidencias, sería imposible atender, cando menos, as 530 emerxencias documentadas oficialmente de
2018. O 65,7% dos servizos prestados pola ambulancia medicalizada mariñá foron en 2018 primarios,
unha cifra suficientemente contundente como para identificar unha necesidade de dotación como a que
recibía até a actualidade.
Para o PP as ambulancias que agardan unha urxencia están ociosas e deste xeito propoñen reducir o
persoal, pero o ocioso e o activo tamén segundo PP. O PP amosouse contrario a restaurar os servizos de
transporte sanitario recortados na base de Foz por volta do 2011. No ano 2015 o PP na Xunta e no
Concello permiten que se supriman as urxencias sanitarias de tarde no Centro de Saúde de Foz, e durante
__________________________________________________________________________________________________________
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A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
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Votos a favor: (11): todos os membros do PSOE (7); máis todos os membros do BNG (3); máis todos os
membros do FPF (1).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (6): todos os membros do PP (6).

ACTA DEL PLENO

Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:

o 2019 deu un novo paso no recorte do servizo anunciando, coa oposición de tódolos traballadores (TES e
sanitarios) a redución da plantilla da ambulancia asistencial avanzada, mais so na Area da Mariña, con
base en Foz.

1.-Esixir á Xunta de Galicia a paralización do aplicación do procedemento de Contratación do Servizo
de Transporte Sanitario Urxente Terrestre para a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 e a modificar as prescricións técnicas do mesmo de xeito que as ambulancias da
Mariña conten coa mesma dotación de persoal que as do resto de Galicia e da Area do HULA, así
como que a dotación de técnicos en emerxencias sanitarias das ambulancias obxecto do
presente contrato nunca sexa inferior a dous”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Iago Villamil Cajoto, que explica primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
O alcalde manifesta que non entenden nin entenderán os recortes sanitarios que está a levar a cabo a
Xunta de Galicia, recortes en profesionais, derívanse pacientes ás clínicas privadas como Ollos Grandes,
garantindo o negocio destas clínicas, sobrecargando os custos do sistema sanitario que pagamos todos.
Curiosamente vimos ao portavoz do PP, en campaña, nunha manifestación por este asunto que
promocionou o PSdG-PSOE, pero como ben di Iago, non defendera os recortes no transporte sanitario
que se producira no ano 2011 e no 2015. Entenden que agora tamén se sumará, e desde logo que desde
a bancada socialista van votar a favor desta proposta.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que reitera o mesmo, non é xurista pero
foi alcalde oito anos, e nunca trouxo mocións deste tipo. Ademais, como alcalde de Foz nunca unha
proposta de alcaldía lla defendeu unha persoa que estivera fora do goberno, iso é un caso inédito en
toda Galicia, e en toda España. Que estea defendendo unha proposta de alcaldía o único señor do
bipartito que non quixo formar parte do goberno parécelle totalmente ilóxico, habendo nove
compañeiros máis, entre eles o alcalde. Estas son mocións que debería traer o BNG e que ían aprobar
igual, pero están usando a proposta de alcaldía irregularmente. Digan o que digan, esta é unha proposta
política.
Segundo caso, vai ao que dicía antes o alcalde do goberno, seguirá dicindo “bipartito”, porque é unha
coalición; non sabe se lle gusta ao alcalde, o sr. Sánchez non dorme por culpa do goberno en coalición, a
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Esta Alcaldía propón, a iniciativa da Concellería de Deportes e Xuventude en coordinación coa
Concellería de Asuntos Sociais e Familia do Concello de Foz, previo ditame da Comisión Informativa, a
adopción dos seguinte ACORDO:
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Este feito, é unha nova discriminación e ataque ao sistema sanitario público da Mariña. Ista
decisión sen xustificación técnica nin baseada en adecuación dotacional mais que por motivos
económicos, sitúa a provincia de Lugo nunha clara desvantaxe asistencial respecto de outras zonas
de Galicia, así como provoca diferencias dentro da mesma Provincia de Lugo (a Area do HULA conta con
2 TES).

ACTA DEL PLENO

A pesares do evidente rexeitamento a Consellería de Sanidade teima neste novo recorte, no que a
Provincia de Lugo vese afectada de novo polas modificacións na prestación de servizos sanitarios
que dende a Xunta de Galicia se impulsan e sempre son en detrimento da calidade asistencial.
Segundo as cláusulas publicadas cando se soubo deste abuso cara a cidadanía da Mariña e da Area de
Monforte, non sería precisa a cobertura de 2 TES por vehículo e os resultados da adxudicación dos lotes
(en concreto o número 8 que corresponde a Area da Mariña, aquí sí somos Area, para precarizar
reaparece a Area da Mariña) realizados tras numerosos retrasos en xullo de 2019, confirman que cada
ambulancia estará dotada con 1 técnico no canto dos 2 técnicos en emerxencias sanitarias.
As cláusulas na actual contratación recollen unha serie de excepcións para este servizo e que
afectan a Foz e Monforte e que xa non contarán cun segundo técnico en emerxencias sanitarias, o
que conleva unha limitación grave na súa capacidade de resposta ante as emerxencias para as
que sexa demandada a súa asistencia.

O alcalde, respecto a si falou co conselleiro, di que non, e que lle gustaría que lle aclarara, xa que falou
con el, se lle fixo caso ou non, porque se o anterior alcalde fixo unha queixa, proposta formal insistente,
de que non hai aquí un segundo TES, porque si fala e queda en saco roto dentro das súas propias filas,
pois case é mellor non falar.
Ante todo isto quería que a secretaria lle aclarara, porque o Sr. Castiñeira ten moitas dúbidas respecto á
forma de presentar as propostas de alcaldía, e isto foi evidentemente fiscalizado pola secretaría e polos
servizos xurídicos, e o sr. Castiñeira volve a insistir na falta de formalismo respecto á forma de presentar,
e quería simplemente que a secretaria o aclare.
A secretaria manifesta que cando lle consultaron sobre a forma de presentar este tipo de propostas, o
alcalde formula propostas; se hai un equipo de goberno, en principio integrado por PSdG-PSOE e BNG, o
alcalde é o portavoz do equipo de goberno e presenta propostas que son ditaminadas. Teñen unha parte
dispositiva e outra parte expositiva, son actos executivos, igual que as mocións.
As mocións preséntanas os outros partidos, porque non está incluído previamente na orde do día. Pode
volver a analizalo, pero o seu criterio era ese.
O alcalde di que cre que queda claro que a forma de presentación das propostas e sempre baixo o
criterio de secretaría e non por un capricho do órgano de goberno.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que simplemente é a primeira vez que
desde o grupo de goberno se leva unha moción, porque a presenta un partido político . Que sexa grupo
de goberno quere dicir que non poidan traer mocións políticas?.
A secretaria aclara que as propostas están ditaminadas, e se non están ditaminadas son mocións.
O alcalde considera que foi explicado para o pleno.
Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, manifesta que desde o BNG respectan o
criterio da secretaría porque non pode ser doutro xeito; é posible que a proposta como moción fora
tamén acaída e non teñen inconveniente en presentala dun xeito ou doutro porque forman parte dun
único equipo de goberno.
Con respecto á normalidade, ás sorpresas ou ás faltas de entendemento, tampouco é especialmente
particular que o sr. Jorge non entenda algunhas cousas, porque eles tampouco entenden outras, que o
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Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que van votar a favor.

ACTA DEL PLENO

sra. Pilar Cancela di que o bipartito foi un desastre. Como o alcalde dixo, coa boca pequena, o PP no seu
momento, cando saíu este concurso mostrou o seu total desacordo, mostrouno publicamente, nos
medios de comunicación e mostrouse ao conselleiro e aos responsables do 061; desprazáronse alí tanto
el como o alcalde de Barreiros. Non lles gustaba ese concurso, era inxusto, que a medicalizada era un
sistema que se instalara aquí grazas ao proxecto piloto hai ao redor de dez anos e é un servizo con moi
boa crítica por parte dos focenses e de todos os mariñáns e que querían que os efectivos que estaban
facendo este servizo, dous técnicos, un médico e unha enfermeira, eran os xustos; porque é certo que
agora está facendo desprazamentos desde Burela a outros hospitais xerais, pacientes críticos. É un bo
servizo, pero tamén fai moitas emerxencias vitais, o concelleiro do BNG sabeo mellor que el porque é
médico, un servizo bo que queren seguir conservando.
Aproveitan para darlle o seu máximo respecto aos traballadores do 061, superprofesionales, e, aparte de
intentar defender os seus dereitos loxicamente, antepoñen tamén o servizo dos cidadáns. Non lles gusta
e así llo dixeron ao conselleiro e aos seus compañeiros, e desde logo fixeron a súa proposta, xa que era
moi difícil a día de hoxe cambiar ese concurso, que en definitiva si satisfai aos sindicatos, que deron o
visto bo a ese concurso, pero é certo que o caso máis desfavorable é o de Foz, porque é a única
ambulancia medicalizada que había en zona que non lle correspondía; a opción que lle daban era que
puxera unha mellora con ese técnico máis no concurso.
Danlle o seu apoio a esta moción, pero queren rematar facéndolle unha pregunta ao sr. alcalde, si falou
nestes cen días co conselleiro algunha cousa sobre este asunto.
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O Sr. Castiñeira responde que llo dixo 20 veces, que lle presentaron unha proposta ao conselleiro e que
este dixo que este fora un programa piloto e que o novo concurso faculta dúas ambulancias máis no
Salnés e en Monforte nas mesmas condicións que esta, e como son ambulancias que a maior parte do
seu tempo están en traslados e en traslados so necesitan un técnico, que así estimaron os técnicos de
emerxencias de facelo, e que tiñan a consideración positiva dos sindicatos. A partir de aí mostraron o seu
desencanto porque entenden que si é verdade que é probable que nun traslado non faga falta o segundo
técnico, pero nunha emerxencia teñen constatado que si fai falta.
El interesouse, e non se xustifique o alcalde con el, porque el púxose diante do seu partido e
interesouse. O que lle estraña é que o alcalde en 100 días non se interesara.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
1.-Esixir á Xunta de Galicia a paralización do aplicación do procedemento de Contratación do Servizo
de Transporte Sanitario Urxente Terrestre para a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 e a modificar as prescricións técnicas do mesmo de xeito que as ambulancias da
Mariña conten coa mesma dotación de persoal que as do resto de Galicia e da Area do HULA, así
como que a dotación de técnicos en emerxencias sanitarias das ambulancias obxecto do
presente contrato nunca sexa inferior a dous.7.- PROPOSTA ALCALDÍA DECLARACIÓN TRAVESÍA RÍA DE FOZ DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
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O alcalde di que dentro destas anomalías que detecta nos formalismos, tamén ten que recordar que os
portavoces son os grupos municipais os que os designan, e non teñen que ser membros dun equipo de
goberno nin cousa parecida. No pleno organizativo ten recollido cal é o portavoz de cada grupo
municipal.
E o Sr. Castiñeira non lle contestou o que lle dixo o conselleiro, se lle fixo caso ou non; parece que non
pero non respondeu á pregunta.

ACTA DEL PLENO

Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que están completamente a favor do
proposto, e si dixo que a concelleira Gema non forma parte do equipo de goberno é porque se
equivocou nese momento, porque sabe perfectamente cal é o equipo de goberno e sabe que o sr.
Villamil non está no equipo de goberno e está defendendo unha moción do equipo de goberno, e é un
caso que ata agora non vira.
O que máis lle sorprende é que o alcalde despois de 100 días, e tan preocupado como estaba nas
eleccións, non fose capaz de chamar ao conselleiro, de ir alí, reunirse, e falar cos técnicos do 061 de cal
era a situación, poder darlle algunha solución, e non o fixera. Parécelle incluso grave.

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

número dous da súa candidatura non tomara posesión da acta, que o número seis tampouco, pero
entendemos que iso forma parte da decisión dun grupo. Eles decidiron no grupo e no goberno repartir
tarefas. É difícil para alguén cunha tendencia a sobreactuar e a ter o protagonismo, as veces excesivo,
repartir tarefas, pero eles asumen que isto é un reparto de tarefas e van a seguir facendoo.
Na moción anterior, como xa viña coa teima de que ía contestar el, dixo que Gema non formaba parte do
equipo de goberno e si que forma. Trátase de entender que non existe o binario, existen moitas
modalidades de traballo e eles asumen que esta modalidade de traballo é profundamente positiva ou
cren que vai ser profundamente positiva para o devir do concello. Independentemente diso, o criterio
que van seguir é o que marque sempre a secretaría.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

A Administración turística da Xunta de Galicia entende como explícita no seu ordenamento xurídico, a
promoción e fomento do turismo, que debe ser tido en conta nun capítulo específico. Prevese a
declaración de festas de interese turístico de Galicia e sinalase que a declaración se fará segundo se
determine regulamentariamente en función, entre outros, da antigüidade, da singularidade e do
arraigamento, así como das actividades promocionais que desenvolvan.
A Lei 7/2011, do 27 de outubro, valora positivamente as manifestacións de exaltación de tradicións,
cultura, gastronomía, etnografía e calquera elemento que contribúa a mellorar a oferta
lúdico-promocional de turismo de Galicia como os eventos deportivos, xa que son unha demostración da
acollida, amabilidade e hospitalidade pola que Galicia é recoñecida no mundo.

O Concello de foz fíxose cargo durante anos da organización da proba e posteriormente e dende hai
anos o Clube Kayak de Foz coa colaboración do Concello e diversas institucións locais e provinciais
colaboran nunha proba de grande arraigo no Concello.
Actualmente e a segunda proba de piragüismo máis antiga de Galicia e a terceira máis antiga do estado,
tralo descenso do Sella e o descenso do Miño, méritos notorios para un concello até o 2018 de menos de
10000 habitantes.
O Clube Kayak de Foz aporta coa súa actividade unha alternativa de deporte saudable e en contacto coa
natureza para a xuventude da vila. Nos últimos anos, a agrupación tratou de relanzar esta actividade
entre a xuventude, posto que é unha maneira máis de desfrutar do mar e a ría, aproveitando así a
situación do concello, moi propicia para desenvolver este deporte. Xa foron varios os padexeiros
destacados en torneos nacionais e internacionais que a carón de actividades vinculadas a Ría de Foz e a
súa travesía permite levar o Concello de Foz moito mais alá de Galicia. A posta en valor do medio natural
a promoción de hábitos saudábeis así como a promoción dun deporte con forte arraigo na mariña de
Lugo e en toda a provincia e en Galicia por extensión e un obxectivo irrenunciable de calquera
administración, e tamén do Concello de Foz.
Ambas apostas poden ser desenvolvidas coa celebración dunha proba que é xa referente n calendario da
Federación Galega de piragüismo e que xunta a case que 400 padexeiros anualmente durante o verán
__________________________________________________________________________________________________________
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A travesía Ria de Foz vense celebrando ininterrompidamente dende o ano 1962, e será en 2019 a súa
LVII edición. Como lembra o Cronista Oficial de Foz Don Jesús Fernández que colaborou na súa posta en
marcha, foi o daquela alcalde de Foz Pepe Beltrán, querendo sacar partida ás augas da ría, quen pensou
na posibilidade de logralo co piragüismo que podería axeitarse mellor ás condicións naturais da mesma,
e con ese fin organizar unha travesía anual. Contou para este fito no noso concello con D Jacinto
Regueira Alonso, árbitro internacional de piragüismo; de grande prestixio no mundo da especialidade;
namorado da súa práctica; disposto a realizar canto esforzo e dedicación requirise. De contado a cita
acadou soa entre os practicantes do litoral norte, e dos clubes fluviais de Asturias e Galicia e
Castela/León, procedencia da maior parte dos palistas; declarouse a proba puntuable para o nacional.
Jacinto Regueira chegaba a Foz no coche de líña a véspera da proba, cargando ó lombo con bandeiras,
boias, cordas, sinais e demais pertrechos organizativos e aquí o esperaban os numerosos trofeos que
ocupaban unha boa parte do seu tempo, pois debía clasificalos e ordenalos pola importancia dos
mesmos se corresponderan co posto logrado na competición. A entrega espertaba grande expectación,
para a que se instalaba un amplo palco nos xardíns Conde de Fontao diante dunha multitude que os
abarrotaba. Jacinto Regueira, mestre nacional; home de personalidade, puntualidade inglesa;
cronómetro e regulamento por bandeira, fora presidente das Federacións Galega e Española; esta
nomeouno vocal do Comité Técnico de Ascensos e Travesías; diploma do Comité Olímpico Internacional
polo seu labor a prol do deporte; dirixira competicións e cursiños para árbitros en medio mundo.

ACTA DEL PLENO

O decreto 4/2015, do 8 de xaneiro, polo que se regula a declaración de festas de interese turístico de
Galicia establece un marco normativo que regula e recoñece os esforzos públicos e privados para
celebrar eventos que constitúan un fortalecemento da nosa cultura como país, que sirvan de reclamo
turístico e transmitan os valores e sensibilidades do pobo galego.

focego, apuntalando unha oferta turística e deportiva que enche ao concello de visitantes. A travesía foi
tamén seleccionada en 2010 como sede para a celebración do Campionato Galego de Ríos e Travesías,
polo cal o gañador foi campión galego. Tanto a Travesía da Ría de Foz como a Travesía en K4 e C4
puntúan para o XV Gran Premio galego de ríos, travesías e maratón.
Esta Alcaldía propón, a iniciativa da Concellería de Deportes e Xuventude en coordinación coa
Concellería de Comercio, Turismo e Actividades Económicas do Concello de Foz, previo ditame da
Comisión Informativa, a adopción dos seguinte ACORDO:
1.- Solicitar o inicio de instrución do expediente pola Axencia de Turismo de Galicia, para a súa
posterior remisión ao Consello da Xunta de Galicia, da Travesía a Ría de Foz como Festa de Interese
Turístico de Galicia”.

Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, manifesta que están de acordo cos méritos,
é unha proba que ten máis de 57 edicións e é algo distintivo do noso concello e do noso deporte. Teñen
unha dúbida porque entenden que este é un acto deportivo, e esa unión co tema turístico é importante
encaixala despois nesa documentación que se presentará. Esta é unha declaración de intencións do
Pleno pero entende que isto só non se pode mandar a turismo, ten que ir cun dosier, con moitas
acreditacións e xustificacións. Queda un arduo traballo dos responsables do proxecto e póñense á
disposición do Pleno para colaborar. O que si pedía é que unha vez tivesen esa documentación volvese
ao Pleno, e así mandalo na edición que corresponda.
Recorda isto porque se empezou a tramitar o entroido como festa de interese turístico de Galicia tamén,
e levan dous anos traballando nesa circunstancia. Está ben a declaración de intencións pero agora hai
que traer o documento.

ACTA DEL PLENO

O alcalde di que van votar a favor xa que, aparte de ser unha proposta de alcaldía, é de gran interese
turístico a Travesía da Ría de Foz e permitirá promocionar aínda máis o deporte, o turismo e é unha
achega que necesitamos da Xunta, dada a importancia do evento.

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Gema Méndez Leivas, que explica primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

Javier Jorge Castiñeira di que actualmente o Club Kayak recibe 10.000 € , 5.000 pola propia actuación do
club e outros 5.000 polo feito de facer a propia Travesía, e se se conseguen eses 3.000 € que da a Xunta
de Galicia, que se sumen a esa cantidade que xa se lles está aportando.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
1.- Solicitar o inicio de instrución do expediente pola Axencia de Turismo de Galicia, para a súa
posterior remisión ao Consello da Xunta de Galicia, da Travesía a Ría de Foz como Festa de Interese
Turístico de Galicia.8.- PROPOSTA ALCALDÍA EMERXENCIA FEMINISTA.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
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Victor Couto Barrientos concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que están a favor da proposta.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

A violencia machista é unha lacra coa que nos levantamos e nos deitamos día sí e día tamén. Portada en
presa escrita, en telediarios, en redes...a visibilización necesaria máis ás veces utilizada en contra das
propias vítimas, o sensacionalismo é a banalización das denuncias de agresións, ponnos en alerta
acerca da magnitude que este problema ten.
Máis de mil mulleres asasinadas dende o 2003 debe ser un dato suficiente. Mañá podes ser ti, a túa filla,
a túa nai ou calquera outra muller sen rostro para ti, pero con familia, vida e moito que darlle a este
mundo, a que sexa asasinada sen compasión por alguén que cre que é dono da súa vida.

Por todo isto, está Alcaldía propón ao pleno da corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a
adopción do seguinte ACORDO:
1.

2.

3.

Dar o noso apoio á campaña Emerxencia Feminista, que convocaron as organizacións
feministas, pola cal o día 20 se convocou na praza do Concello unha concentración como mostra
do compromiso contra a loita contra a violencia machista, con iluminación da fachada do
concello coa cor violeta e prestando todo o soporte solicitado.
Facer este pronunciamento público contra os asasinatos machistas e contra toda forma de
violencia contra as mulleres, contra a normalización da mesma, e contra a apatía e a
indiferenza.
Mostrar total repulsa contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes que contribúan á
xustificación da violencia machista, que promovan a súa minusvaloración ou cuestionamento
así como das ferramentas normativas das que nos temos dotado para combatela. Non podemos
permitir que teñan un espazo de poder quen non recoñece a violencia como un problema social,
contra o que hai que loitar sen descanso dende tódalas instancias”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Acela Verónica Peña Piñeiroa, que explica primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que, antes de nada, o PP quere amosar a
máxima repulsa ao crime de Valga que acabou coa vida de Sandra, Alba e Elena e darlle as condolencias
á familia.
A verdade é que nestes sucesos ninguén é estraño; en Foz viviuse un suceso parecido e nas súas
circunstancias como alcalde naquel momento quizá fose un dos seus peores momentos, e dan o máximo
apoio a esta moción e esperan que non se perda esa luz que a día de hoxe parece que hai con estes
movementos feministas, que redundan en buscar mellor convivencia entre homes e mulleres.
Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, manifesta que o BNG está absolutamente a
favor.
__________________________________________________________________________________________________________
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Dende a nosa posición privilexiada, políticas con voz, queremos dárllela a aquelas que non a teñen, a
aquelas á quenes llela quitaron, a quen non tivo a oportunidade de defenderse. Un estado democrático
non pode permitir que as mulleres teñan que convivir co terrorismo machista.

ACTA DEL PLENO

Necesítanse solución, apoio e loita contra o mal que lle está facendo á nosa sociedade. As mulleres
necesitan sentirse arroupadas por un mundo que está atacándoas por querer ser libres e iguais. Por iso
temos que levantar a voz, temos que facernos ver, temos que berrar que non temos medo, que non van
facer que nos escondamos.
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Esta senda de destrución debe parar e se non para, faremos que pare o mundo. Máis do 50% da
poboación mundial, unha poboación que queren que sexa de segunda, que sofre nas súas carnes todo
tipo de ultraxes (violacións, agresións, abusos, acoso…). Unha realidade social inxusta que non se pode
permitir.

Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que loxicamente van estar a favor, e
tamén recordar que na anterior lexislatura, a súa compañeira María Peña presentara unha moción
solicitando un centro de formación da muller, con profesionais para tratar estas circunstancias, que igual
é un punto a retomar e volver a valorar.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
unanimidade (17 votos).

3.

9.- PROPOSTA ALCALDÍA AUDITORIO.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Dentro das funcións dun concello está a promoción da cultura. O avance e o progreso dun país é
imposible sen un desenrolo cultural: a inversión máis rendable é aquela que se fai no ámbito cultural e
educativo, xa que permite o desenrolo do cidadán en liberdade e permite a súa participación na
comunidade á que pertence. Así, favorecer a diversidade das formas de pensar, de expresar e de
comunicarse, posibilitar a promoción da actividade cultural, debe ser unha das prioridades que marquen
a actividade política, xa que redunda no benestar, na cohesión e na unidade dun pobo.
O desenrolo de actividades culturais requiren de espazos apropiados que permitan unha programación
axeitada, de forma que se xere unha atracción e resposta adecuada pola veciñanza.
Foz é un concello culturalmente moi activo. Dentro do ámbito musical, contamos cunha Escola de Música
Municipal con máis de 200 alumnos en continuo aumento, con clases de percusión, vento e corda que
posibilita tamén a existencia dunha Banda de Música que ten gran predicamento en toda a comarca. Así
mesmo, ten gran relevancia o Festival Bal y Gay, que se converteu no programa de música clásica máis
importante da Provincia de Lugo. No ámbito asociativo, existen en Foz máis de 80 agrupacións, moitas
delas no ámbito musical: folclore e baile tradicionais, corais e grupos musicais de diversa índole.
É notoria a calidade e o interese do teatro en Foz. Son moitos os grupos de teatro afeccionado e de gran
nivel, como se puido demostrar na Semana do Teatro Afeccionado do pasado mes de agosto, con
actuacións memorables dos grupos Touporroutou, Axóuxeres, Pico do Castro, O Batán e A Adala, que
congregaron a un gran número de espectadores en diversas prazas do Concello. Tamén é habitual a
programación teatral do Concello con compañías profesionais, que permiten que durante os meses de
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2.

Dar o noso apoio á campaña Emerxencia Feminista, que convocaron as organizacións
feministas, pola cal o día 20 se convocou na praza do Concello unha concentración como
mostra do compromiso contra a loita contra a violencia machista, con iluminación da fachada
do concello coa cor violeta e prestando todo o soporte solicitado.
Facer este pronunciamento público contra os asasinatos machistas e contra toda forma de
violencia contra as mulleres, contra a normalización da mesma, e contra a apatía e a
indiferenza.
Mostrar total repulsa contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes que contribúan á
xustificación da violencia machista, que promovan a súa minusvaloración ou cuestionamento
así como das ferramentas normativas das que nos temos dotado para combatela. Non
podemos permitir que teñan un espazo de poder quen non recoñece a violencia como un
problema social, contra o que hai que loitar sen descanso dende tódalas instancias.-
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1.

ACTA DEL PLENO

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

outubro, novembro e decembro haxa alternativas de ocio cultural de calidade fóra da época estival para
todos os veciños.
Entre os servizos culturais que perdeu Foz nos últimos anos destaca sobremaneira a ausencia dos Cines
Hermanos Pequenete, que constituían unha alternativa de ocio fundamental para todas as idades.
O Estatuto de Autonomía de Galicia estable no Título II Das Competencias de Galicia, artigo 19, que é
competencia da Comunidade Autónoma O fomento da cultura e da investigación en Galicia.
Así mesmo, a Lei 3/1988, de 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo establece
entre as súas competencias a obtención de reservas de solo para uso público e social.

Por todo o anteriormente exposto esta Alcaldía propón, previo ditame da Comisión Informativa, a
adopción do seguinte ACORDO:
1.- Solicitar á Xunta de Galicia e concretamente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda o
financiamento completo dun auditorio para Foz, acorde ás necesidades culturais dos veciños: un edificio
dotacional que inclúa unhas dependencias axeitadas para a Escola de Música Municipal e que permita
recuperar coas salas adecuadas uns cines para Foz”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que o PSdG-PSOE e BNG forman un
goberno sólido, con 10 concelleiros sobre 17, polo que poden facer o auditorio onde desexen. Cando
gobernaba o PP non tiñan esa posibilidade e tampouco conseguiran nunca un acordo para un lugar
específico. Tiñan a súa idea, que tiña pensado traballala con todas as institucións, loxicamente tamén co
esforzo que ten que facer o propio concello para unha infraestrutura deste tipo. Ofrecían a horta do asilo
para poder facelo e seguen sen descartar esa posibilidade, porque como todos saben o asilo a día de
hoxe xa non ten actividade. Non é do Concello, é dunha fundación , que ten uns estatutos, pero hai
mecanismos.
O alcalde pode dicir que non lle interesa a horta do asilo, pero está seguro de que no momento en que
iso se proceda a poxar, entende que o Concello terá que estar aí, para recuperar para todos os veciños
esa infraestrutura e a poder ser co menor custo posible.
Cando se conseguiu que a fundación cedese 4500 m. para facer a Residencia , non houbo que disolver a
fundación nin facer ningunha circunstancia, simplemente cun bo documento pode chegarse a acordos;
pero non lle van a dicir o que ten que facer porque ten suficiente potestade no Pleno para levalo a onde
queiran.
O que a el lle estraña e que non traian ningún lugar hoxe aquí. Houbo varias veces que se trouxo. Cre que
FPF trouxo nalgún momento facelo no solar de Vialmar e o BNG estaba de acordo. Se ese é un dos
propósitos deben tratar de axenciar o antes posible a compra-venta dese solar, pero debe traerse esta
__________________________________________________________________________________________________________
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É público e notorio que a Xunta de Galicia financiou na súa totalidade diversos auditorios, como o de
Lugo –que conta con diversas aulas, Escola de Música, etc – e hai diversos compromisos de
financiamento de auditorios na súa totalidade neste mesmo ano 2019, como o novo auditorio de Ribeira
na provincia da Coruña ou o de Marín na de Pontevedra.
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Dado o contexto actual e as limitacións presupostarias dos concellos, con escasa ou nula capacidade de
endeudamento desde a famosa Lei de Estabilidade Orzamentaria, é obrigado que sexa a Administración
Autonómica da Xunta de Galicia a que ofreza financiamento para acometer unha infraestrutura
fundamental para o desenrolo cultural de todos os cidadáns.

ACTA DEL PLENO

A Lei 5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, ten por obxecto, entre outras, a protección,
conservación, acrecentamento, difusión e fomento do patrimonio cultural, correspondéndolle á Xunta de
Galicia segundo se desprende do artigo 2 a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural de Galicia.

Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que fora unha moción
presentada por FPF na anterior lexislatura e aprobada por unanimidade no Pleno, polo que loxicamente
van votar a favor dela.
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Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, pregunta por qué non petou o Sr. Castiñeira
na porta da deputación, porque para a subvención ou o cofinanciamento dos viais do Concello si que se
colaborou coa Deputación.
Independentemente diso, utilizar un criterio como cortina de fume e declaración de intencións cando
non fixo máis cunha entrevista privada co presidente da Xunta da que non saíu ningún tipo de
vinculación nin compromiso, cando menos é usar as mesmas ferramentas que usou el ou peor.
A localización é unha cousa que podería discutirse, pero a localización que asinou o Sr. Castiñeira coa Sr.
Mato para realizar unha EDAR, tampouco se falaba dunha localización. A súa falta de afección á lectura
fai que non saiba que o compromiso era realizar unha nova EDAR nunha zona próxima ao polígono
industrial de Caldouceiro, e non nunha finca concreta.
Os compromisos e os convenios pódense asinar segundo exista ou non interese, e os investimentos da
Xunta son os que corresponden a un concello como Foz; non pode dicir que a Xunta investiu tamén
porque paga as nóminas do centro de saúde, porque se inclúe todas esas partidas estaríamos falando de
partidas multimillonarias.
Hai unha necesidade dunha infraestrutura que cren que é xusta, que cren que se pode financiar e que se
pode pedir á Xunta que faga ese esforzo de financiamento, e despois que cada un se pronuncie no Pleno.
Eles van votar a favor.

ACTA DEL PLENO

proposta cando haxa algo en firme, máis cando calquera administración, fágao ao 100% a Xunta de
Galicia ou o Goberno do Estado, vaille pedir que lle entregue os terreos.
Polo tanto, parécelles que isto é unha cortina de fume porque segue sendo unha declaración de
intencións sen un lugar específico onde facelo, porque ten que entregarllo despois á administración que
o financie.
Tamén lles sorprende as declaracións do alcalde. Cando inicia as negociacións disto, o primeiro que fai e
queixarse que non somos menos que ninguén, e cre que ese vitimismo non é positivo; ás cousas hai que
ir por diante, levar un proxecto como levaron eles ao presidente, proxecto ao que o presidente dixo que
a día de hoxe o Concello de Foz tivera unha serie de inversións moi importantes: antes firmaron unha
addenda dun contrato de 8 millóns de euros que se vai ter que determinar dentro dos próximos tres
anos, a Xunta investiu 2,5 millóns na Residencia, 1,5 millóns en obras en educación, 1 millón de euros
investidos por Portos de Galicia en varios dragados e diferentes obras, máis de 3 millóns de euros en
dependencia nos últimos oito anos, 2,5 millóns de euros en estradas, 1 millón de euros en urbanismo,
outro medio millón na aula virtual e na basílica de San Martiño, outros case 8 millóns na ambulancia
medicalizada, … e pareceulles razoable a proposta do presidente da Xunta de Galicia, de que hai que
aportar desde diferentes administracións, entre elas o Concello, e que se comprometía a colaborar co
terzo que lle correspondía.
O que non entende é por qué o alcalde non foi á Deputación, porque se vai ás leis e competencias das
deputacións, ten esas mesmas, polo que non sabe por qué descarta iso, ademais cun goberno amigo,
cun bipartito similar ao que hai aquí. Parece que quere protexer ao Sr. Tomé e entón o que vai pasar é
que os auditorios que se fagan noutro lado, pavillóns como o que fixo en Ribadeo, residencia tamén en
Ribadeo, Trabada e demais, e case ningunha en Foz. Pero parece que o alcalde aínda non ten moita
confianza co Sr. Tomé como para dicirlle se asumen isto.
Entenden que hai que petar en todas as portas e a partir de aí facer unha valoración , pero cerrar agora
as portas da Deputación, que é a administración que pode colaborar nisto, parécelle protector e
partidista e non defensor dos intereses do pobo.
Polo tanto, como isto parécelles unha cortina de fume, que ven sen datos e sen localización, e como se
cinguen única e exclusivamente a unha administración das tres que poden financiar esta obra tan
importante, que pode exceder do millón e medio de euros, a verdade é que non lles gusta moito a
opción, polo que se van abster, e oxalá nos próximos anos teñamos un auditorio estupendo como fai
falta.

Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, contesta que lle di que non petou na porta
da Deputación. Cando foi falar co presidente da Xunta por marzo, co que lle dixo, o actual alcalde estaría
falando coa Deputación para conseguir o outro terzo e intentando falar coa propia fundación para que
saque á puxa eses bens, xa que así pode facerse. E xa que o alcalde forma parte da fundación, pode
pedir o documento onde hai un acordo do padroado en ceder ese espazo. Si é certo que a raíz dese
acordo enténdese que ese espazo so se pode ceder se ven por mediación dunha poxa, pero cando el foi
a falar co presidente, había ese acordo do padroado.
Se o alcalde estima que esa zona non é a perfecta, pois non hai problema, non ten por que ter o
consenso do PP; ten dez concelleiros e pode aprobalo perfectamente. Recorda que o PSdG-PSOE falaba
inicialmente de facelo no porto e había un proxecto inicialmente, que intentou seguir, pero Portos
prohibía a localización dese tipo de infraestruturas, polo que non se puido facer nesa localización.
O día que foi a Augas de Galicia non o chamou, e ten boas relacións coa presidente de Augas de Galicia,
e agora di que o chama para isto. Se o chama, chameo para todo, non para o que lle interese. El ofrécese
a ir co alcalde a onde queira e se iso lle abre as portas pois estupendamente, pero tamén lles di que non
fagan corporativismo político, porque parece que están facendo o mesmo que o seu secretario xeral, e
non o di el, dío o que foi secretario xeral Pachi Vázquez, que lamenta que Caballero sexa grumete de
Sánchez en Galicia; e aquí queren ser os grumetes de Tomé, defendan os intereses de Foz e aproveiten
todas as relacións para traer todas estas inversións para Foz, que non son ordinarias; algunhas delas si, a
dependencia e algunhas outras son ordinarias, pero a maior parte das que lles está dicindo son de
traballo institucional e traballo duro para buscar ese financiamento, nas peores épocas que se viviron
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O alcalde di que, respecto ás palabras do portavoz do PP, quere dicir que busca o consenso. Parece que
están obsesionados coas localizacións das cousas, e volve a recordar esas palabras en Radio Foz cando
indicaba que a localización da depuradora a descubriu andando por un prado, decidindo así cal era a
localización. O PSdG-PSOE cre que a localización pode buscarse por consenso de todos os grupos, cren
que necesitan o apoio técnico dos servizos da Xunta, porque son especialistas, porque fixeron moitos
auditorios ao redor de toda a xeografía galega.
Hai varios sitios para facelo, pero o único sitio precisamente que non é posible facelo era o que o Sr.
Castiñeira vendeu xa como sitio falado e pactado coa fundación, porque non sabe se está en condicións
de revelar un testamento que rexe os designios da fundación, e o Sr. Castiñeira sabe fidedignamente,
porque estivo nese órgano de goberno da fundación, que non é posible esa cesión dos terreos. O Sr.
Castiñeira vendeuno como algo xa feito, e levoulle ao presidente da Xunta unha localización pintada nun
plano como un terreo propio municipal, que non tiña esa dispoñibilidade. Nese sentido síntese
enganado naquel momento na prensa, e cre que tamén o presidente da Xunta se puido sentir enganado
porque esa localización non é viable.
A ese respecto, indicar que a Xunta si financiou na súa totalidade o auditorio de Lugo, e tamén o solo, a
través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Curioso, e súmase ás palabras de Iago, cando presume de
inversións da Xunta, tamén saben o que investiu a Deputación, mesmo na rúa que pasa por diante; pero
o Sr. Castiñeira acaba de presumir da ambulancia medicalizada da Xunta cando fai un momento estaba
criticando o servizo de ambulancias. Non sabe se está defendendo á Xunta nas ambulancias ou
criticándoa, co cal está despistándoo moito respecto a este pleno, e pensa que non é por inexperiencia
se non pola falta de coherencia que ten.
Isto non é unha moción de fume, é unha moción para elevar unha proposta á Xunta de Galicia, de todo o
Pleno Municipal. Buscan o voto unánime do Pleno porque evidentemente van ter moita máis forza se
petan na porta todos xuntos. Evidentemente o que quere é a súa colaboración, porque será moito máis
fácil que vaia o Sr. Castiñeira con eles e que pete nas portas da Xunta cando evidentemente son
compañeiros del de partido.
E despois, entre todos, definan unha localización; non se pechan a que sexa unha localización
determinada, pero non so dotacional ou que so cumpra as características, e poderán falalo entre todos
os partidos políticos. Iso é o que buscan, buscan un auditorio que teña unhas dependencias para a
escola de música e a ser posible que teña tamén unhas salas de cine, xa que hai ese déficit en Foz. E
pensan que a Xunta é a administración máis axeitada, que o está financiando e non se pechan tampouco
a que o financie a Deputación de Lugo, se considera a ben ter ese financiamento. Cada administración
ten unhas competencias delegadas e neste caso cren que a Xunta é a máis axeitada.

ACTA DEL PLENO

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

nestes anos nas institucións, desde o ano 10 ata o 18, época de crise na que a Xunta tiña 3.000 millóns
de euros menos que no ano 2009 e o resto de administracións estaban igual.
Agora que temos unha oportunidade e un goberno que ten as institucións da man, que o primeiro
proxecto non o leve á Deputación, pois parécelle miedicas.

Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
Votos a favor: (11): todos os membros do PSOE (7); máis todos os membros do BNG (3); máis todos os
membros do FPF (1).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (6): todos os membros do PP (6).
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Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, pregúntalle se está traumatizado ou algo.
Cando el entrou o sr. Rivera fixo exactamente o mesmo con el. Se quere volve a repetirllo, houbo un
acordo, non é un convenio nin un escrito. Sabe que na fundación se toman acordos por votación, e
houbo un acordo para ceder ese espazo para un auditorio. Con ese acordo, que está en acta, foi ao
presidente da Xunta, e co acordo do presidente da Xunta de financiar un terzo, é cando a fundación
revisa os seus estatutos e ven que non se pode facer a cesión, e hai que facelo por poxa.

ACTA DEL PLENO

O alcalde di que é curioso que o Sr. Castiñeira diga que hai un acordo de cesión pero que primeiro vai
facer unha poxa; que se ía facer unha poxa, en base a esa poxa que se ía ceder o terreo, cando ese terreo
xa está poxado e non é propiedade da fundación, por tanto non pode ceder nada. Agora mesmo a
fundación non está en posibilidade de ceder nada porque ese terreo non é máis que para uso do asilo,
xa que está establecido no testamento, e o Sr. Castiñeira, que foi membro desa fundación, debería
sabelo.
É curioso que se ofreza e cando el lle pediu a súa axuda en determinado momento, comentou que
despois da investidura se ía facer efectiva, e a día de hoxe non pasou polo Concello para transferirlle nin
indicarlle ningún asunto como estaba. Seguirá pedíndolle axuda para o auditorio, para o que consideren
oportuno, pero parécelle curioso que diga que o chame para todo cando evidentemente si que lle pediu
a súa colaboración para o traspaso de asuntos urxentes do Concello que estaban da súa man, e a día de
hoxe non pasou polo Concello.

1.- Solicitar á Xunta de Galicia e concretamente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
o financiamento completo dun auditorio para Foz, acorde ás necesidades culturais dos veciños: un
edificio dotacional que inclúa unhas dependencias axeitadas para a Escola de Música Municipal e que
permita recuperar coas salas adecuadas uns cines para Foz.10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPIAL PP PARA INSTAR AO GOBERNO MUNICIPAL A QUE NON BLOQUEE O
TRABALLO DO ANTERIOR GOBERNO RESPECTO A NOVA DEPURADORA NA GRANDA DE FORXÁN.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
No Pleno do 3 de novembro de 2015 cos votos favorables de PP e FPF aprobase a proposta de nova
ubicación para a depuradora en terreos colindantes co Camiño da Granda de Forxán, cerca do límite
entre a parroquia de San Martiño e Fazouro, e cos votos en contra de PSOE e BNG, que dende xullo de
2019 conforman Goberno Municipal.
O pasado 22 de febreiro de 2019 Augas de Galicia someteu a información pública o anteproxecto da
nova depuradora de Foz na ubicación antes citada, así como o estudo de impacto ambiental , e dentro
das actuacións marcadas no convenio firmado o 31 de agosto de 2016 entre o Concello de Foz e a
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A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Consellería de Medio Ambiente polo que a Xunta se comprometía ao financiamento e construción dunha
nova depuradora en Foz que resolva definitivamente os problemas ambientais ocasionados pola
instalación actual totalmente ineficaz.
O procedemento está tan avanzado que unha vez que Augas de Galicia resolva as alegacións a esta
información pública e sexa informado polo órgano ambiental competente, será a Corporación Municipal
a que teña que confirmar en pleno dita instalación, expoñela novamente para posibles alegacións, e no
caso de resolver favorablemente, poñer a disposición os terreos para que Augas de Galicia licite o
proxecto e a construción da mesma, para a que a Xunta ten reservados máis de 8 millóns de euros.

Sabemos ademais por outras fontes que, o Sr. Cajoto e Fanego, o pasado mes de agosto mantiveron
unha reunión con responsables de Augas de Galicia que non transcendeu publicamente, da que non se
informou á Comisión Municipal de Seguimento da depuradora, a costas dos grupos da oposición e das
asociacións de veciños que a conforman, o cal entendemos como unha falta de respecto e cortesía aos
mesmos, que nos sentimos totalmente ninguneados.
Ante esta situación de incertidume froito da traxectoria contraditoria o actual bigoberno que afecta á
gran maioría dos veciños de Foz, e visto que ambos teñen pensamentos diferentes ao proposto por
Augas de Galicia e apoiado por Partido Popular de Foz e por FPF, non nos queda outra opción que
pedirlles no Pleno da Corporación que cambien de postura, informen aos veciños das súas intencións e
recoñezan o traballo feito polo anterior goberno.
Polo tanto, SOLICITAMOS APROBAR polo pleno da Corporación Municipal de Foz os seguintes ACORDOS:
1º. Instar ao Goberno Municipal a apoiar a actual ubicación na Granda de Forxán que contempla o novo
anteproxecto da depuradora publicado, e renunciar a opoñerse a dito emprazamento tal e como fixeron
en novembro do 2015, e corroboraron hai poucos meses nas pasadas eleccións.
2º. Instar ao Goberno Municipal a convocar a Comisión de Seguimento da Depuradora para informar
deste feito e do resultado da reunión mantida con Augas de Galicia.
3º. Instar ao Goberno Municipal a que nos orzamentos de 2020 contemple unha partida necesaria para a
compra dos terreos no próximo exercicio.
4º. Instar a Augas de Galicia e á Consellería de Medio Ambiente a que axilicen a tramitación actual do
expediente e con elo o remitan ao Concello de Foz o antes posible para proseguir os trámites municipais
que correspondan”.
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Tamén é ben certo que si o actual goberno cumpre os seus propósitos electorais, significaría a perda de
anos de tramitación e o que é peor, o financiamento asinado pola Xunta de Galicia co anterior goberno
municipal do Partido Popular.
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Si o actual goberno bipartito de PSOE e BNG son consecuentes co dito durante estes últimos anos, máis
co prometido electoralmente no mes de maio a diferentes colectivos e asociacións, e tendo en conta que
agora posúen a maioría absoluta no pleno, podemos entender que teñen a suficiente capacidade para
rexeitar este anteproxecto, dado que sempre foron contrarios a actual ubicación proposta por PP e FPF.

ACTA DEL PLENO

É público e notorio que os grupos municipais que apoiaron a ubicación definitiva que figura no
anteproxecto e que era a máis puntuada no último estudo de alternativas, foron o Grupo Popular
(anterior goberno) e FPF, sendo os grupos PSOE e BNG que conforman o actual goberno os que se
opuxeron a esta alternativa, preferindo a ampliación da existente por parte dos socialistas, ou a
ubicación no Polígono pola que apostan os nacionalistas.

Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que aínda non sae do asombro, porque
despois de criticar se é normal ou non que alguén participe como voceiro segundo que grupo de
goberno, grupo municipal, resulta que presenta unha moción e non a le. Nesa sobreactuación e exceso
de protagonismo non leu a moción.
O asunto da depuradora de Foz é un asunto triste, leva unha pila de tempo perdido, unha pila de cartos
perdidos, e nisto o PP, que sempre se pon de perfil, que sempre vai de adanismo ten moito que ver,
porque a depuradora instalada no peirao foi autorizada polo señor Xesús Manuel Barreiro Fernández
cando era conselleiro de medio ambiente.
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O alcalde manifesta que o sr. Castiñeira localizou a depuradora a cota 50 respecto do nivel do mar.
Calquera técnico di que é un custo enorme ese bombeo e que vai repercutir non en eles se non na
factura do saneamento de todos os veciños, por levala a esa cota.
Evidentemente dixo que podería ser inviable a depuradora e sigue manténdoo, porque fixeron un
anteproxecto que foi tombado no 16, este ten alegacións, e eles non promoveron ningunha delas,
porque a xente ten o suficiente criterio para ler un documento e presentar as súas propias alegacións.
Este anteproxecto ten moitísimos defectos. Sabe que pasa a tubaxe de impulsión por diante da igrexa de
Foz, a 30 cm. de altura, por onde van todos eses servizos, e a reposición deses servizos non está
contemplada?; sabe que o tanque de tormentas alivia 9 veces ao ano no porto de Foz de auga sen
depurar e non hai unha separación de augas pluviais e fecais de Foz?; e o mesmo pasa na praia de Llás;
sabe que hai problemas de filtracións de augas nas cimentacións na localización que o PP di que é a
idónea?. Non sabe se é coñecedor de todo iso, pero eles si, e de feito, en base ás alegacións, é polo que
Augas de Galicia está facendo sondaxes, e concretamente onte e antonte, na zona do porto de Foz e na
zona da Granda de Forxán, porque o proxecto estaba incompleto, e para resolver esas alegacións está
facendo eses traballos.
O PSdG-PSOE non fai as costas de ninguén as visitas. Foi con Fanego, cunha técnica municipal e asistidos
por outro técnico. Non se esconderon de ninguén. O Sr. Castiñeira critica nun momento que non van
falar e noutro que si van; nun momento que non o chaman e noutro que si. Parécelle que a incoherencia
redunda outra vez . Evidentemente, como administración van ir falar con outras administracións as veces
que faga falta, ou consideren oportuno, sen ir ás costas de ninguén. O Sr. Castiñeira é capaz de
solicitarlles e convocan sen ningún problema calquera comisión, pero cren que teñen o dereito como
goberno de ter as reunións que consideren oportunas e ademais é o seu deber como dirixentes deste
concello.
A este respecto, dicirlle que a súa información é errónea, a reunión foi concretamente o 31 de xullo,
pasáronlle mal ese dato.
E simplemente darlle as grazas a Teresa Gutierrez, xefa do departamento da oficina técnica, e Juan
Marcos Álvarez, xefe do departamento de obras en Augas de Galicia, porque tiveron a ben recibirnos e
explicarnos largo e tendido, porque, entre outras cousas, eles non estiveron en ningunha comisión
anterior e cren que os asuntos teñen que coñecelos de primeira man.
No seu programa electoral non se precisaba ningunha localización, e o PP, como non ten ningún
programa electoral , polo que non sabemos cal é a súa proposta de moitas cousas. O programa do
PSdG-PSOE entregóuselle aos veciños.
Esta si que é unha moción política sen fundamento e, aparte, esta non é unha moción, isto é un rogo,
porque insta ao equipo de goberno , e pode preguntarlle á secretaria, dentro da súa preocupación polo
formalismo.
Simplemente reiterar iso, que é un anteproxecto con moitas lagoas, e que o que se comprometeron cos
veciños e que non lles gustou nada é que o proxecto construtivo non saia despois a exposición pública,
que vai incluído proxecto e máis obra, que non lles parece a forma máis axeitada e que van estar
vixiantes dese proceso construtivo e que as informacións que ten son erróneas, e que esta moción , si
quere que se acelere o proxecto, o que ten que facer e dirixila a Augas de Galicia e non a este equipo de
goberno.

ACTA DEL PLENO

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.
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Esa localización que sempre dixo o BNG de Foz que era absolutamente inadecuada, a que agora di que é
incorrecta, pois esa autorizouna o PP na Xunta.
Agora mesmo teñen unha situación bastante esperpéntica, porque entrou en funcionamento, despois de
moito tempo, de moitas modificacións no proxecto, no 2006; no 2007 xa houbo unha denuncia do BNG
de Foz que foi contestada por Augas de Galicia, redactada por unha asesoría técnica que remitiu o
informe a Sr. Ethel Vázquez Mourelle, que meteu toda a documentación no queixón e despois foi
promocionada á presidencia de Augas de Galicia e agora é conselleira de Medio Ambiente.
En 2007, xa era evidente que funcionaba mal; en 2012, o Sr. Jorge convoca un pleno extraordinario
cunha proposta de nova localización pero, curiosamente, en Fazouro, e despois pasa tempo dicindo que
Fazouro era un sitio inadecuado, pero daquela escolleu Sarrido e, despois de dicir varias veces no Pleno
que el se facía cargo de toda a responsabilidade que tivera en relación coa localización, que necesitaba
axuda do Pleno para poder sacar adiante o proxecto, e di literalmente “por iso pedimos aos grupos
políticos que non obstaculicen o desenvolvemento da proposta, non se pode bloquear este tema tan
transcendental”. Fala de bloqueo, igual que nesta nova moción, pero pódese facer unha idea da
catástrofe que suporía se o Pleno non bloqueara a localización de Sarrido?.
Para máis abundancia no esperpento, nese mesmo pleno extraordinario, emenda a súa proposta e
engade un cuarto punto no que insta a Augas de Galicia a que elimine a actual depuradora de Fazouro e
que esta sexa un punto de bombeo para que se vertan na nova de Sarrido. Dáse conta do que podería
supoñer que a depuradora de Fazouro, que entrou en funcionamento dous días despois da de Foz, que é
a que mellor funciona neste momento, independentemente de que o emisario estea en malas
condicións, se esa depuradora se converte nun punto de bombeo.
Daquela, o pleno, evidentemente porque a proposta non tiña cabeza, mais que un informe feito a
medida, negoulle a posibilidade desa localización, e cre que foi unha decisión absolutamente acertada, a
pesar da insistencia en que non se bloqueara.
Despois, consideraron as propostas que traía, tanto ese informe técnico feito a medida como outros, e
sempre, a localización en Fazouro foi considerada adecuada, pero como os informes técnicos feitos a
medida tiñan unha intención finalista, sempre resultaba que Fazouro, o polígono industrial, saía menos
puntuado.
Por cousas ás veces tecnicamente complexas, outras tecnicamente sorprendentes, como a proposta
última que se fixo para a localización en Caldouceiro, no polígono industrial, que é que se tiveran os
terreos dispoñibles, pero sorprendentemente os terreos non están nin comprados nin dispoñibles.
A presentación do convenio do 2016 é outro esperpento. Tróuxoo a pleno, dando apenas 12 horas para
estudalo, o BNG votou a favor do convenio, un convenio no que, volve a insistir, so se mencionaba que a
localización da depuradora tiña que estar no entorno do polígono industrial de Caldouceiro, non había
unha localización concreta.
Despois publicituose o que fixera falta porque había que facer a campaña electoral do Sr. Feijoo. Antes
saíra aprobado o emprazamento e o Sr. Jorge aseguraba que os veciños de Forxán tiña o seu apoio.
Durante este tempo o que fixo foi xogar a que facía pero non facer nada, e aparentar estar facendo, algo
habitual.
Agora mesmo é o PP o que ten bloqueada esta localización, porque ademais de dilatar os tempos ata
obrigar a asinar esta addenda, foi repartindo 50.000 € nas asociacións de veciños porque así aceptarían
o emprazamento, pero resulta que había máis veciños que non estaban de acordo, que non a querían, e
que presentan emendas xustificadas, porque son veciños capaces, que non están aleccionados e teñen
capacidade para tomar as súas decisións. Esta tramitación foi abondo trapalleira como para non
presentar alegacións.
Chégase a esta addenda, e isto non é unha boa xestión, isto é unha xestión delirante. O BNG de Foz está
disposto a intentar solucionar o problema do ciclo da auga, un problema que leva pendente moitísimo
tempo, votou a favor do convenio e en contra dunha acción que podería ter suposto unha catástrofe
ambiental, patrimonial,… porque Sarrido estaba rodeada de puntos recollidos por patrimonio , e non
quere tampouco a aposta de Forxán. Quixo a depuradora no entorno do polígono industrial, nunca quixo
a depuradora no porto, a diferenza do que agora predica o PP.
O BNG está disposto a intentar solucionar dunha vez o bucle no que os meteu o PP, que deixou tanto
lastre como lama deixa agora a EDAR, e non van votar a favor desta moción por falsa, tendenciosa e falta
de lucidez absolutamente.

ACTA DEL PLENO

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O alcalde di que merece unha desculpa e un respecto a unha asociación de veciños, porque unha falacia
como que o PSdG-PSOE está organizando unha asociación de veciños para facer política, é desde logo
do máis zafio e ruín que lle escoitou ata agora, porque a asociación de veciños son persoas
independentes, están aí porque queren, e pode preguntarlle a quen queira e facer alegacións é libre, ao
igual que se outra asociación de veciños quere concordar con el un proxecto, e para el non deben ser
unhas menudencias ou unha contraprestación por unha depuradora; facía falta unha senda e fai falta
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Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, di que entende que o Sr. Villamil non teña
moi claro e teña que ler o que lle mandan, porque de criterio absolutamente ningún. Mentiras as que
queira.
Sabe quen autorizou facer a depuradora no peirao? Foi o Sr. Rivera, que estaba daquela de alcalde.
Cómo é capaz de cambiar tanto de criterio si naquel momento o BNG lle estaba dicindo que era un error
ao Sr. Rivera? . Teñen certa animadversión co PP e ven, non o vaso medio baleiro, se non absolutamente
desastroso.
Sabe onde está a depuradora de Ribadeo? Está nun sitio similar a Sarrido ou a Forxán, ao lado da costa e
desprazado tres ou catro quilómetros do centro urbano, cun emisario, e está funcionando
perfectamente, e foron varias veces vela cos veciños. Falan de catástrofe e non sería ningunha catástrofe
e estaríamos agora mesmo funcionando exactamente igual que Ribadeo. Ou o alcalde de Ribadeo é
diferente a el, porque igual por ser do BNG é un fenómeno e por ser do PP son malos malísimos.
O BNG autorizou unha instalación como a que eles propoñían en Sarrido ou en Forxán. Necesitábase
unha localización porque a peor era a que se ten actualmente, e iso fixo afondar durante oito anos para
escoller outra localización; e non foi paseando, como di o sr. alcalde, se non que foi traballando e
buscando, que é o que ten que facer o alcalde, porque non sabe se aínda non coñece o sitio.
Os 50.000€ dos que falan foron para a senda de Forxán, unha cousa histórica que demandaban os
veciños de Forxán. E loxicamente, os veciños de Forxán, e aquí o acordaron todos, que en compensación
se lles darían eses 50.000 €, que era o que se acordara coas asociacións. Despois xurdiu outra
asociación, pero ata antes, e está presente aquí o sr. Hermida, a asociación de veciños de Forxán estaba
de acordo con esa localización, e a partir de poñer unha nova localización na Granda é cando sae unha
nova asociación promovida polo PSdG-PSOE.
Non conten mentiras. Falan de informes a medida pero, cre que unha institución como a Xunta de Galicia
fai informes a medida?. O técnico co que se reuniu o sr. Fanego, xa o coñeceron o sr. Linares, hai oito
anos, e algúns dos veciños que están aquí, porque é a persoa que vixía e supedita todos eses informes, e
que da conta deles, e que, como moi ben fixo agora o sr. alcalde, que agradeceu a súa profesionalidade,
porque é un verdadeiro profesional. Polo tanto, non pode dicir que esa xente é corporativista co goberno
de turno porque non é certo, porque son profesionais autónomos, son funcionarios de rango.
Pode pensar o que queira e ler o que lle manden, pero non está en disposición de falarlle da depuradora
porque non ten a información que el ten e que defendeu sempre neste Pleno e está moi orgulloso desas
negociacións que se fixeron. E tentouse buscar localización, e claro que houbo bloqueo; na primeira
lexislatura houbo bloqueo de Unifoz, que despois foi PSdG-PSOE; despois, na segunda lexislatura había
máis de Unifoz que do PSdG-PSOE, seguiuse bloqueando, e menos mal que entrou FPF e o veu correcto,
sen trampa nin cartón.
Hai que seguir avanzando e eles teñen a oportunidade de facelo; é simplemente corroborar que van a
seguir, pero se soubera que ían traer a addenda, ía dicir o mesmo, porque isto ven a confirmar que
aprobando a addenda van a seguir co proxecto.

ACTA DEL PLENO

Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que desde o primeiro
momento os seus compañeiros de FPF sempre foron partidarios de que a depuradora saíra do porto de
Foz, no seu momento, o que se dixo, foi que se faría efectivo sempre que os informes técnicos así o
dixeran. No seu momento, como ben explicou o portavoz do PP, déronlle o seu apoio porque os informes
técnicos así o dicían, no punto de localización de Forxán.
En todo momento durante a campaña e a día de hoxe, van seguir apoiando esa localización xa que os
informes así o reflicten, e din publicamente, igual que o fixeron desde un inicio, e cre que todos os
partidos deberían facer o mesmo, porque sempre se intenta facer unha bomba de fume e non dicir
realmente o que se quere facer con ela, e van apoiar a moción do PP a que a localización da depuradora
siga sendo en Forxán.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

outra polo outro lado, e non debe ser compensación por nada, é unha obra necesaria, que necesita
Forxán, igual que Vilaxoane necesita mellorar as súas beirarrúas.
Iago Villamil Cajoto di que os informes que permitiron facer a proposta de Sarrido e de Forxán na costa,
non estaban elaborados pola Xunta, estaban elaborados por unha consultora, supervisados ou non pola
Xunta, pero é bastante evidente que o que era a mellor localización en 2012, pasou a ser a peor en 2016,
porque Sarrido quedou a peor puntuada; que a que era a peor en 2013 Forxán costa, pasou a ser das
peores localizacións, polo que os informes non eran tan bos nin tan profesionais como di.
El non dixo nunca que a Xunta falsificara informes, di que poden ser orientados en función dos intereses
de quen os solicita.
Respecto da súa aficción á lectura e ao respecto da súa incapacidade para elaborar informes propios, ten
que dicirlle que non lle merecen nin un comentario.

11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A QUE ABORDE UNHA
REFORMA INTEGRAL DO EDIFICIO DE BACHERELATO DO IES DE FOZ EN ARAS DE MELLORAR AS SÚAS
CONDICIÓNS DE USO E FOMENTAR O AFORRO ENERXÉTICO.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
O pasado mércores 28 de agosto o Grupo Municipal do Partido Popular de Foz mantivo unha reunión
rutinaria que solicitou co Director do IES de Foz, D. Nicolás Asensio, para interesarse e analizar o estado
das matrículas e outras necesidades que poda ter o Centro para o curso 2019-2020, e con elo mostrar o
noso máximo interese en seguir mellorando as condicións dos nosos alumnos e profesores.
Unha das demandas que nos trasladou o propio Director foi que a parte máis antiga do Centro, que é o
edificio de Bacharelato, con máis de 40 anos, mostra bastantes deficiencias, especialmente na súa parte
exterior, con zonas con humidades, pontes térmicos, pequenas gretas, e falta de estanquidade, que son
máis visibles na zona norte, da que anexionamos unha foto a esta moción.
Dende o Partido Popular de Foz, avanzámoslle á Dirección que do mesmo xeito que demandamos no
Colexio nº 1, daquela no goberno, e se acometeron reformas importantes por valor de cerca de 1 millón
de euros, ou as próximas obras que se van a realizar no propio IES na zona de hostalería, onde se
investirán 300.000 euros para ampliar o salón de actos e mellorar o comedor e a cafetería profesional,
trasladaremos á Consellería de Educación da Xunta de Galicia estas demandas e con elo siga apostando
por investir na mellora dos nosos centros educativos.
Máis aínda cando o Concello de Foz que esta ubicado no centro xeográfico da Mariña é unha referencia
na comunidade educativa desta comarca, dispoñendo de 2 escolas infantís para nenos de 0 a 3 anos, 3
centros públicos de ensinanza infantil e primaria (un en Nois e dous en Foz), aos que se suman outros 2
colexios concertados onde ademais se imparte a ESO, e un IES público no que se imparten a ESO, o
Bacharelato e outras modalidades como a Escola de Hostalaría.
__________________________________________________________________________________________________________
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A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, REXEITA a Moción do Grupo Municipal PP
anteriormente referenciada.-

ACTA DEL PLENO

Votos a favor: (7): todos os membros do PP (6); máis todos os membros do FPF (1).
Votos en contra: (10): todos os membros do PSOE (7); máis todos os membros do BNG (3).
Abstencións: ningunha.
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Finalizado o debate, sométese a votación a Moción do Grupo Municipal PP, obténdose o seguinte
resultado:

Unha vez demos traslado á Delegación da Xunta de Galicia en Lugo desta necesidade, entendemos que o
Pleno da Corporación Municipal de Foz, debe respaldar dita petición e con elo se reforce o carácter
institucional da mesma para que o órgano responsable de xestionala entenda que ten o máximo apoio
dos veciños da nosa localidade.
Polo tanto, SOLICITAMOS APROBAR polo pleno da Corporación Municipal de Foz o seguinte ACORDO:
1.

Instar á Xunta de Galicia, concretamente á Consellería de Educación, a que inicie as xestións
xunto coa Dirección do IES de Foz para facer unha reforma integral do edifico de Bacharelato,
resolver as deficiencias existentes, mellorar as súas condicións de uso e fomentar medidas de
aforro enerxético no mesmo”.

Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que están a favor.
Finalizado o debate, sométese a votación a Moción do Grupo Municipal PP, obténdose o seguinte
resultado: unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
1.

Instar á Xunta de Galicia, concretamente á Consellería de Educación, a que inicie as xestións
xunto coa Dirección do IES de Foz para facer unha reforma integral do edifico de Bacharelato,
resolver as deficiencias existentes, mellorar as súas condicións de uso e fomentar medidas de
aforro enerxético no mesmo.-

12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP EN APOIO DA COMPETITIVIDADE E FUTURO DOS EMPREGOS DAS
FACTORÍAS QUE A MULTINACIONAL ALCOA TEN EN SAN CIBRAO.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
As factorías coas que a multinacional Alcoa conta na localidade cervense de San Cibrao (para a
fabricación de alumina e aluminio) teñen un carácter estratéxico por canto constitúen o principal motor
económico e laboral da Mariña Lucense e un dos máis importantes da nosa provincia, onde incluso
representa o 30% do seu Produto Interior Bruto (PIB).
Estamos a falar da principal fonte de emprego directo para máis de 1.100 familias de traballadores do
complexo, aos que teriamos que engadir os empregos indirectos que xeral Alcoa na costa lucense, tanto
nas empresas auxiliares, como en sectores como o de servizos e hostalería (calcúlase un total no entorno
a 5.000 postos de traballo).
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Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que están a favor.
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O alcalde manifesta que a única obxección que teñen é un pequeno tema formal, que é que cando o
acordo sae do Pleno é cando ten carácter institucional, non por unha adhesión, pero é unha
puntualización formal. O goberno de Foz, o concelleiro de cultura e educación, Hector Moris, e el
mesmo, estiveron tamén con Nicolás Asensio, amosoulles todas as deficiencias do edificio de
bacharelato, que leva practicamente desde a súa construción sen ningunha inversión da Xunta, a
excepción das que fai o propio centro dentro do seu mantemento. Por suposto están a favor desta
moción e vamos apoiala.

ACTA DEL PLENO

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Verónica Soto Piñeiroa, concelleiro do grupo municipal do PP, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Un dos principais factores que afectan á competitividade e futuro desta compañía ten que ver co custe
da enerxía eléctrica, xa que logo para transformar a alumina en aluminio é preciso un proceso de
electrólise que precisa de moita demanda enerxética. Só Alcoa San Cibrao ten un consumo equivalente a
30.000 fogares.
A factura eléctrica representa un dos gastos máis importantes da conta de explotación da factoría e os
elevadísimos incrementos do prezo que están a ter lugar nos últimos meses poñen en risco a viabilidade
e futuro deste complexo industrial, sen que o Goberno Central adopte as medidas ás que se
comprometeu, entre elas, a aprobación do Real Decreto que incorpora o Estatuto de Consumidores
Electrointensivos.

A situación actual contrasta co acontecido durante os sucesivos Gobernos do Partido Popular, que
sempre intentaron buscar a mellor solución posible en apoio da industria electrointensiva: con
negociacións ao máis alto nivel entre o daquela Presidente Rajoy e o Presidente Internacional de Alcoa,
co establecemento de medidas de apoio como as poxas por interrumpibilidade ou a compensación por
custes indirectos de CO2, ou a construción do gasoduto da Mariña que abaratou de xeito significativo o
custe enerxético da factoría mariñá.
Ademais a día de hoxe, a situación vese agravada tendo en conta que a multinacional advirte que o
mantemento dos prezos actuais non permite a produción de aluminio en condicións competitivas e que
lle levou a adoptar decisións inauditas, como a venda das factorías emprazadas na Coruña e Avilés ou a
decisión de recortar a produción e pechar a actividade de 32 cubas na factoría de San Cibrao.
Cómpre lembrar tamén que o Pleno da Deputación de Lugo, a proposta do PP, xa aprobou con
anterioridade varios acordos, con carácter de declaración institucional, aprobados por unanimidade con
datas 31 de maio de 2016, 30 de outubro de 2018 e 26 de marzo de 2019.
Polo tanto, SOLICITAMOS APROBAR polo Pleno da Corporación Municipal de Foz os seguintes ACORDOS:
1º.-Instar ao Goberno Central a realizar todas as accións necesarias encamiñadas a garantir os centros
produtivos e os postos de traballo das factorías de Alcoa en San Cibrao (Cervo).
2º.-Instar ao Goberno Central a garantir un marco enerxético estable e competitivo e aprobar, de xeito
inmediato, o estatuto de apoio ás empresas electrointensivas, no que se incorporen as alegacións
presentadas en conxunto pola Xunta de Galicia e as compañías galegas”.

__________________________________________________________________________________________________________
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Non é a primeira vez que na factoría lucense existen tensións como consecuencia do prezo da
electricidade, pero nesta ocasión a situación económica é moito máis grave derivada da inactividade do
Goberno Central ou de decisións políticas como as que desde o Executivo Estatal cuestionan o futuro das
empresas produtoras de enerxía (térmicas, de carbón, nucleares) sen alternativas viables a prezos
competitivos.
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Con todo, o borrador deste Real Decreto presentado o pasado mes de marzo polo Ministerio de Enerxía e
Transición Ecolóxica non foi satisfactorio para ninguén, porque recortaba o sistema de apoio actual, e
non incorporaba as demandas do sector. A Xunta de Galicia validou e presentou coas empresas
electrointensivas as alegacións para que o futuro estatuto incluíra as propostas de Galicia sen que, ata o
de agora, obter cumprida resposta.

ACTA DEL PLENO

Esta ferramenta normativa debe establecer unha combinación de medidas, primas, subvencións e
descontos, que protexan a competitividade das empresas altamente dependentes da enerxía abaratando
o custo final do subministro, unha variable especialmente necesaria, para empresas que compiten nun
mercado global. Neste momento o prezo da electricidade en España é moi caro, un 50% máis que en
Alemaña ou Francia.

Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que van votar a favor da proposta.
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, manifesta que non van aceptar a emenda
porque cambia o sentido da súa moción. En todo caso, que traian unha moción similar.
Por outra circunstancia, e por acordo, el encargouse de falar co sr. Castro, había dúas mocións moi
similares e quedaron en aprobar as dúas mocións; o BNG aprobaba a moción do PP e o PP aprobaba a
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Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, manifesta que non vai profundar na historia
de Inespal, na historia de Alcoa, que foi comprada case de ganga e regalada por José María Aznar. Si que
lle interesa entrar un pouco máis no decreto do goberno Rajoy, votado polos diputados Olano García
Díez, que estivo o outro día no aparcamento de Alcoa, porque non se reuniu co comité de empresa, se
non que quedou no aparcamento para facer a foto. Nese episodio que significa a orde do 1 de outubro
de 2013, ponse en marcha unha poxa eléctrica que agora mesmo non é que sexa insuficiente para Alcoa,
e que está advertido pola Unión Europea de que é unha axuda encuberta e que vai ser absolutamente
dilapidada. As axudas na G4 duraron polo menos 20 anos, esta excasamente 6 ou 7, se chega; pero e
que, ademais, no 2017 a CIGA presenta unha iniciativa lexislativa popular a prol dunha tarifa eléctrica
galega e o PP, que tamén nesto ven de defender á empresa, como se nunca fixeran nada, como se non
privatizaran daquela, como se non fixeran unha orde de poxas irregular, pois tamén laminou a iniciativa
lexislativa popular, baleirándoa de contido, cambiándolle o nome, pasando a ser Lei de eficiencia
enerxética garantida de accesibilidade; e o PP, mentres, pactaba en Euskadi, co PNV, un cambio no que
paga a industria vasca. Isto supón unha rebaixa estimada na factura eléctrica duns 50 millóns de euros.
Se durante todo este tempo o PP non bloqueara outras iniciativas, incluída esta iniciativa lexislativa
popular, probablemente a situación de Alcoa sería diferente.
En todo caso, consideran que a proposta do PP é mellorable. O PP na Deputación de Lugo, e o propio sr.
Jorge Castiñeira, votou a favor dunha proposta que saíu escollida por unanimidade a proposición do
BNG, que se converteu nunha moción institucional por parte da Deputación, e que cren que poden
propoñer como emenda definitiva para que a voten todos os grupos.
A súa proposta é incluír a moción para salvagardar os postos de traballo e a actividade industrial en
Alcoa-San Cibrao, presentada polo deputado provincial do BNG, Efrén Castro, o día 24, e que o sr. Jorge
votou a favor, polo que entenden que non debería votar en contra.
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O alcalde di que o problema de Alcoa é un problema moi serio, todos os presentes teñen coñecemento
do peso que ten na Mariña, e a delicada situación que está a pasar debido ao elevado prezo da enerxía
eléctrica. Estivo reunido co comité de empresa e compartindo as súas indicacións e trasladáronlle esas
inquedanzas, así como compañeiros no goberno que son traballadores de Alcoa.
Sen embargo, parécelle incrible que reivindique a xestión do PP neste sentido, cando foi precisamente o
sr. Aznar o que privatizou, ou máis ben regalou, a factoría, e o sr. Rajoy non aprobou ningún estatuto de
enerxía electrointensiva nos anos que estivo no goberno.
Están moi concienciados coa problemática de Alcoa, non debe ser un asunto partidista, deben seguir
todos a unha, pero cren que a moción é incompleta en varios sentidos e errónea nalgúns termos, polo
que queren presentar unha emenda á moción.
Primeiramente, que o goberno aprobe o estatuto de apoio as electrointensivas en canto sexa legalmente
posible e non de xeito inmediato, porque están actuando de xurista, de que xa se pode. Os servizos
xurídicos do Estado din que non se pode, el non o sabe, pero os servizos xurídicos así o indican.
Entón, o que queren indicar na moción é que se aprobe o estatuto de apoio as electrointensivas en canto
sexa legalmente posible. Que Alcoa se comprometa a un plan de viabilidade que inclúa outras
consideracións como base de lodos, renovación técnica e tecnolóxica da factoría, e que sexa unha aposta
de realidade de futuro e de traballo estable ao longo dos anos. Que a Xunta de Galicia, no marco das
súas competencias en industria, expoña un plan de reindustrialización da Mariña, de forma que o
impacto do monocultivo de Alcoa non sexa tan grande ante un posible peche, e que haxa outras
alternativas.

ACTA DEL PLENO

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, manifesta que non é exactamente así, e
que non é que so se aprobara na Deputación se non que tamén a aprobou na Xunta de Galicia o PP. Era
que se teña en consideración. E aprobarán os cinco puntos do acordo exactamente igual que aprobaron
na Deputación e no Parlamento de Galicia.
O alcalde quere que conste en acta que os servizos xurídicos indican que non se pode facer de forma
inmediata, pero como están de acordo en base ao groso da proposta con esa salvedade, porque aínda
que lles gustaría, segundo lles indicou, non aceptan as propostas.
Finalizado o debate, sométese a votación a emenda do BNG, que di:
1. Instar á Xunta de Galicia a constituír unha mesa de negociación con Alcoa e o comité de empresa de
San Cibrao para demandar a activación das cubas en suspenso e velar polo mantemento do emprego e
da actividade industrial en tanto se mantén a actual situación de declive industrial e inestabilidade nos
prezos da enerxía.
2. Demandar ao goberno do Estado medidas urxentes respecto do marco enerxético co fin de paliar a
crise da industria electrointensiva galega.
2.a. A aprobación inmediata do estatuto do consumidor electrointensivo tendo en conta as achegas do
sector galego, coa inclusión dun paquete de medidas compensatorias polos atrasos antes do final do
2019.
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019
Cod. Validación: 69PL6R7PYE3KGK2DPQLWYXWJG | Corrección: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 29 a 39

Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que na moción do BNG o punto C di que
nun futuro o sistema enerxético o papel de produtor de Galicia deberá ser beneficiado no prezo a través
dunha tarifa eléctrica galega que compense polos custos sociais e ambientais de soportar a xeración, e o
Sr. Jorge votou a favor.
Os acordos da moción son:
1. Instar á Xunta de Galicia a constituír unha mesa de negociación con Alcoa e o comité de empresa de
San Cibrao para demandar a activación das cubas en suspenso e velar polo mantemento do emprego e
da actividade industrial en tanto se mantén a actual situación de declive industrial e inestabilidade nos
prezos da enerxía.
2. Demandar ao goberno do Estado medidas urxentes respecto do marco enerxético co fin de paliar a
crise da industria electrointensiva galega.
2.a. A aprobación inmediata do estatuto do consumidor electrointensivo tendo en conta as achegas do
sector galego, coa inclusión dun paquete de medidas compensatorias polos atrasos antes do final do
2019.
2.b. Planificación da substitución do sistema de poxa de interrumpibilidade por unha regulación estable
que permita prezos competitivos no sector con compromisos no mantemento do emprego.
2.c. Consideración, no futuro, dun sistema enerxético do papel de produtor de Galicia, que deberá ser
beneficiada no prezo a través dunha tarifa eléctrica galega que compense polos custos ambientais e
sociais de soportar a xeración.

ACTA DEL PLENO

moción do BNG. De feito, o PSdG-PSOE fixo exactamente o mesmo, pero non se lle aceptaron ningunha
das emendas, e acabou votando en contra da moción do PP e a favor da do BNG.
Non teñen ningún problema con incluír eses puntos que pide o BNG pero loxicamente van manter a súa
moción como fondo, e se o BNG trae esa mesma moción votarán a favor, e se quere engadir algo máis á
súa do que alí se aprobou pois tamén, sen ningún problema.
A tarifa eléctrica galega que intentou defender aquí o BNG non ten nada que ver co que chaman a tarifa
vasca. A tarifa vasca é unha compensación por peaxes que estaba cobrando inxustamente ao País Vasco.
A tarifa eléctrica galega é que Galicia é produtora de enerxía, e o BNG presenta uns números de que é
excedente de enerxía, e cre que eses números non son certos; nunha economía global coma a de hoxe,
vas a empresas coma Citroen, Alcoa ou calquera outra cunha tarifa galega, e eles queren que lles falen
de tarifas europeas ou de competividade con outros países, e por iso nunca foron partidarios da tarifa
galega, porque seguramente ao final saíra moito máis cara e non dera capacidade para todos os servizos
que necesitan empresas electrointensivas.
Con esas consideracións, aceptan que se engada algún deses puntos da moción do BNG e sen maior
problemas a aproban.

2.b. Planificación da substitución do sistema de poxa de interrumpibilidade por unha regulación estable
que permita prezos competitivos no sector con compromisos no mantemento do emprego.
2.c. Consideración, no futuro, dun sistema enerxético do papel de produtor de Galicia, que deberá ser
beneficiada no prezo a través dunha tarifa eléctrica galega que compense polos custos ambientais e
sociais de soportar a xeración.
A emenda é aprobada por unanimidade.
A continuación, sométese a votación a Moción do Grupo Municipal PP, coa inclusión da emenda
formulada polo BNG, obténdose o seguinte resultado: unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:

4º.- Demandar ao goberno do Estado medidas urxentes respecto do marco enerxético co fin de paliar
a crise da industria electrointensiva galega.
4.a. A aprobación inmediata do estatuto do consumidor electrointensivo tendo en conta as achegas do
sector galego, coa inclusión dun paquete de medidas compensatorias polos atrasos antes do final do
2019.
4.b. Planificación da substitución do sistema de poxa de interrumpibilidade por unha regulación
estable que permita prezos competitivos no sector con compromisos no mantemento do emprego.
4.c. Consideración, no futuro, dun sistema enerxético do papel de produtor de Galicia, que deberá ser
beneficiada no prezo a través dunha tarifa eléctrica galega que compense polos custos ambientais e
sociais de soportar a xeración.

13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL FOZ, PLATAFORMA DE FUTURO (FPF), PARA INSTAR AO EQUIPO DE
GOBERNO AO ARRANXO DA FONTE DE FORXÁN E SINALIZACIÓN DE POTABILIDADE DE AUGAS.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Nas últimas semanas puxéronse en contacto con nos un grupo de veciños do concello , e mais
concretamente da zona de Forxan, por o gran risco para a saúde dos nosos veciños que supón a
inxesta de auga recolectada na fonte de Forxan; fonte a que acoden multitude de veciños do noso
concello dende sempre por auga para os seus fogares. O problema e moi serio xa que tras as
pertinentes probas feitas por nos mesmos, xunto con algún veciño da zona podese comprobar
como a auga que sae por o cano de abaixo da fonte ( donde soe recoller a auga a maioria dos
nosos veciños que alí acoden ) ven directamente do chan , polo que a auga que ali se bebe pode
traer calquera tipo de elemento tóxico ou nocivo para a saúde sin que seña capaz de verse.
Por todo o anteriormente exposto propoñemos á Corporación Municipal a aprobación dos
seguintes ACORDOS:
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3º.- Instar á Xunta de Galicia a constituír unha mesa de negociación con Alcoa e o comité de empresa
de San Cibrao para demandar a activación das cubas en suspenso e velar polo mantemento do
emprego e da actividade industrial en tanto se mantén a actual situación de declive industrial e
inestabilidade nos prezos da enerxía.

ACTA DEL PLENO

2º.-Instar ao Goberno Central a garantir un marco enerxético estable e competitivo e aprobar, de xeito
inmediato, o estatuto de apoio ás empresas electrointensivas, no que se incorporen as alegacións
presentadas en conxunto pola Xunta de Galicia e as compañías galegas”.

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

1º.-Instar ao Goberno Central a realizar todas as accións necesarias encamiñadas a garantir os centros
produtivos e os postos de traballo das factorías de Alcoa en San Cibrao (Cervo).

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

-Instamos ó Equipo de Goberno do Concello de Foz se proceda a facer as estimadas comprobacións
de maneira urxente , e que se proceda ó bloqueo dese cano, e que se proceda o estudio e
colocación de placas sinalizantes do estado das fontes do noso concello para que os veciños teñan
coñecemento da potabilidade da auga”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal de FPF, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.

Finalizado o debate, sométese a votación a Moción do Grupo Municipal FPF, obténdose o seguinte
resultado: unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
-Instamos ó Equipo de Goberno do Concello de Foz se proceda a facer as estimadas
comprobacións de maneira urxente , e que se proceda ó bloqueo dese cano, e que se proceda o
estudio e colocación de placas sinalizantes do estado das fontes do noso concello para que os
veciños teñan coñecemento da potabilidade da auga.14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL FOZ, PLATAFORMA DE FUTURO (FPF), PARA INSTAR AO EQUIPO
DE GOBERNO Á SINALIZACIÓN DAS RÚAS AVDA. DA MARIÑA E ÁLVARO CUNQUEIRO.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Dende que se fixo o novo cambio de direccións das calles Av. Da Mariña e Álvaro Cunqueiro co
actual e quipo de goberno (cambio que nos apoiamos dende o primeiro momento), a viabilidade
da zona está a ser un caos continúo, e mais en épocas vacacionais , sabendo o incremento de
poboación que temos no noso concello . O problema principal ven dado por a falta de sinalización e
control que tenen esas vías, partindo do transito incontrolado de vehículos que acceden a esas
zonas , aparcando en zonas que non corresponden, indo a velocidades fora de lugar para a vía que
ë, sin haber un só paso peonil o longo das duas vías provocando un risco para os viandantes cada
vez que queren cambiar de rúa xa que partimos de que non tenen ningunha zona pola que facelo ,
e enriba en zonas de pouca visibilidade debido os multiples vehiculos estacionados en medio da
zona.
Por todo o anteriormente exposto propoñemos á Corporación Municipal a aprobación dos
seguintes ACORDOS:
__________________________________________________________________________________________________________
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Francisco Xavier Fanego Bermúdez, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que certamente é un caso
grave, e é un risco porque se descoñece a calidade desa auga. Está pendente de facerse a analítica de
todas as fontes municipais, e van votar a favor da moción.

ACTA DEL PLENO

Javier Jorge Castiñeira, concelleiro do grupo municipal do PP, manifesta que están a favor, que se leva
moitos anos con ese problema e que non ten moita solución. Moitas das fontes teñen o manancial
esgotado, que foi o que lle pasou á de arriba, ou non é fácil de buscalo.

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

O alcalde indica que están a favor e que en canto tiveron coñecemento disto obstaculizaron o uso da
fonte cunha tubaxe, pero que foi arrancada case de forma inmediata, e da mesma maneira, puxeron un
cartel de potabilidade e van reforzar a sinalización nese sentido e constatan o que indica, que o sobrante
da fonte, situado máis arriba, infiltra á de abaixo.

-Instamos ó Equipo de Goberno do Concello de Foz se proceda a facer un plan de seguridade víal e
sinalización para o correcto funcionamento destas vías e para que os nosos veciños poidan
transitar con seguridade”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, dándolle a palabra a
Victor Couto Barrientos, concelleiro do grupo municipal FPF, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.

Iago Villamil Cajoto, concelleiro do grupo municipal do BNG, di que van votar a favor.
Finalizado o debate, sométese a votación a Moción do Grupo Municipal FPF, obténdose o seguinte
resultado: unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
-Instamos ó Equipo de Goberno do Concello de Foz se proceda a facer un plan de seguridade víal
e sinalización para o correcto funcionamento destas vías e para que os nosos veciños poidan
transitar con seguridade.PARTE II. CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO
1.- DECRETOS DA ALCALDIA.1.1.- RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DITADOS ENTRE O 17/07/2019 AO 15/09/2019.
En cumprimento do disposto no artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, que aproba o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais o Sr. Alcalde
da conta das resolucións ditadas desde o 17 de xullo de 2019 ao 15 de setembro de 2019, que a seguir
se transcriben:
RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DITADOS ENTRE O 17/07/2019 AO 15/09/2019
NOME

DATA

RESUMO

DECRETO 2019-0535 [DECRETO APROB. FACTURAS
66 E 67.EXPDT 1261-2019]
DECRETO 2019-0534 [DECRETO A DOC RELAC. 62,
63 e 64 por erro administrativo]
DECRETO 2019-0533 [DECRETO DECRETO LINEAS
FUNDAMENTALES PPTO 2020]
DECRETO 2019-0532 [DECRETO APROB.FAC 66
E67.EXPDT 1261]

11/09/2019
13:36
11/09/2019
13:03
11/09/2019
13:02
11/09/2019
11:49
11/09/2019
11:42

SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1261/2019 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS 67 E68. XUNTA GOBERNO LOCAL -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1210/2019 -- APROB.RELAC
FACT 62-63 E 64 XUNTA DE GOB LOCAL. -SIA 1001336 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 202/2019 -- S2826001F
Ministerio de Hacienda -- INFORMACIÓN O MINISTERIO 2019 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1261/2019 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS 67 E68. XUNTA GOBERNO LOCAL -SIA 1001340 -- Expediente 1262/2018 -- B83382549 SecuritiFleet SL -DENUNCIA RECYGES --

DECRETO 2019-0531 [1900414.aa_inf favor]
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O alcalde responde que ao ter un paso de peóns, perde ese carácter peonil; si que a velocidade vai estar
igualmente reducida pero hai que cruzar polos pasos de peóns establecidos. De feito, agora mesmo hai
moitas persoas esperando para cruzar e non lles é posible.

ACTA DEL PLENO

Verónica Soto Piñeiroa, concelleira do grupo municipal do PP, pregunta se entón a rúa vai seguir sendo
con preferencia peonil ou non, porque en base a iso depende a sinalización, porque non é o mesmo
unha rúa con preferencia peonil, como é agora mesmo, que si non a ten. Un paso de peóns nunha rúa de
preferencia peonil é absurdo.
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O alcalde di que xa o anunciaron e tiveron unha reunión con veciños, autoescolas, comerciantes e
demais, e fíxose o traballo no sentido de que os técnicos municipais xa estudaron o tema e vanse
dispoñer pasos de peóns, bolardos nas zonas que o requiren para evitar riscos de atropelo, vaise sinalizar
adecuadamente a rúa, e gañaranse prazas de estacionamento nas dúas cabeceiras das dúas rúas. Está en
proceso de contratación, a partida consignada e esperan recibir ofertas en breves.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

DECRETO 2019-0515 [RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE
ADXUDICACIÓN]
DECRETO 2019-0514 [dECRETO DECLARACION
INNECESARIEDADE]
DECRETO 2019-0513 [DECRETO APROB. FRAS Nº 71
EXPDT 1258-2019. Con IR 92]
DECRETO 2019-0512 [DECRETO
[DECRETODECRETO DOMICILIADOS ABRIL 2019.]
DECRETO 2019-0511 [CONVOCATORIA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL ORDINARIA 03/09/2019]
DECRETO 2019-0510 [Resolución ampliación horario.1]
DECRETO 2019-0509 [DECRETO COMPENSACION
DEBEDAS DEPUTACION]
DECRETO 2019-0508 [ANULACIÓN RESOLUCIÓN
COMPENSACIÓN]
DECRETO 2019-0507 [Resolución_DECRETO]
DECRETO 2019-0506 [DECRETO APROBACIÓN DE
FRAS Nº 70. EXPD 1252-2019. SUBV.INTERES
SURIST.654-2019.CON IR 89]
DECRETO 2019-0505 [DECRETO [RESOLUCCION
ALCALDIA DEVOLUCION ICIO] Nº3 DA 2ª
ANUALIDADE (6)]
DECRETO 2019-0504 [DECRETO COMPENSACION
DEBEDAS DEPUTACION]
DECRETO 2019-0503 [Resolución aprobación plan
seguridade]
DECRETO 2019-0502 [DECRETO APROB.FRAS Nº 62,
63 e 64. EXPDT 1210-2019. IR 82,83,84. XGL]
DECRETO 2019-0501 [DECRETO APROB.FRAS Nº 58.
2ª CERTIF. PEIM 2018-2019. EXPDT203-2019]
DECRETO 2019-0500 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0499 [DECRETO DIETAS GRUPO
7-2019.]

11/09/2019
11:24
11/09/2019
11:24

SIA 1001258 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1212/2019 -- 33995909T
FRANCISCO RIVAS RIVAS -- Devolución ICIO viv unif en Ribela -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1002/2019 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS 47. XUNTA GOBERNO LOCAL. --

09/09/2019
16:18
09/09/2019
16:16

Expediente 358/2017 -- Múltiples interesados -SIA 1001400 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 438/2019 -- Múltiples
interesados -- Selección Policía Local por mobilidade. -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1290/2019 -- A78139755
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A. - GESTAGUA -- PADRON
09/09/2019 FACTURACION 4º BIMESTRE 2019, AUGA, LIXO, CANON
16:15 SANEAMENTO..CONTRAIDO A GESTAGUA -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1290/2019 -- A78139755
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A. - GESTAGUA -- PADRON
09/09/2019 FACTURACION 4º BIMESTRE 2019, AUGA, LIXO, CANON
16:14 SANEAMENTO..CONTRAIDO A GESTAGUA -09/09/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 671/2019 -- NOMINA
8:28 SETEMBRO 2019 -09/09/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 671/2019 -- NOMINA
8:28 SETEMBRO 2019 -09/09/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 671/2019 -- NOMINA
8:28 SETEMBRO 2019 -09/09/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 671/2019 -- NOMINA
8:28 SETEMBRO 2019 -SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1216/2019 -- B27335843
ELEMA NORTE S.L., B27491364 OSEGA XXV, S.L., B74187535
05/09/2019 CARPINTERIA REDRUELLO S.L. -- Contrato menor subministración.
8:46 Cubrecolectores (Fondo Compensación -SIA 1001258 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1143/2019 -- B27296011
CONSTRUCCIONES OS MOLINEROS, S.L. -- Cesión de terreos destinados a
04/09/2019 viais fóra das alineacións establecidas no planeamento en Torques de
12:04 Marzán-Avda de Viveiro -02/09/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1258/2019 -- APROBACIÓN
13:35 RELACIÓN DE FACTURAS 71. -02/09/2019 SIA 1001319 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 225/2019 -- PAGOS
10:05 DOMICILIADOS 2019. -SIA 1001340 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1262/2019 -- Múltiples
02/09/2019 interesados -- XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA DE DATA 3
9:50 SETEMBRO 2019 -SIA 1001270 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1161/2019 -- S2816001H
30/08/2019 Guardia Civil - Puesto de Foz, 34638588J SANTINA PRIETO PEREZ,
12:46 POLICIA LOCAL DE FOZ -- Ampliación horario festas patronais -TESORERÍA -- Expediente 492/2019 -- 33756299G ANGEL LOPEZ-LEYTON
30/08/2019 TEIJEIRO - RESTAURANTE LEYTON -- COMPENSACION DÉBEDAS
8:44 ANGEL LÓPEZ LEYTÓN-TEIJEIRO -TESORERÍA -- Expediente 492/2019 -- 33756299G ANGEL LOPEZ-LEYTON
30/08/2019 TEIJEIRO - RESTAURANTE LEYTON -- COMPENSACION DÉBEDAS
8:43 ANGEL LÓPEZ LEYTÓN-TEIJEIRO -30/08/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 670/2019 -- NOMINA
8:36 AGOSTO 2019 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1252/2019 -- APROBACIÓN
29/08/2019 RELACIÓN DE FACTURAS 70. SUBV. FESTA DE INTERESE TURISTICO.
13:41 EXP 654/2019 -SIA 1001340 -- Expediente 195/2018 -- B27296011 CONSTRUCCIONES OS
MOLINEROS, S.L., B27296011 CONSTRUCCIONES OS MOLINEROS,
28/08/2019 S.L., 33843969K FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PEREZ -21:34 DEVOLUCIÓN DE ICIO -TESORERÍA -- Expediente 492/2019 -- 33756299G ANGEL LOPEZ-LEYTON
28/08/2019 TEIJEIRO - RESTAURANTE LEYTON -- COMPENSACION DÉBEDAS
21:32 ANGEL LÓPEZ LEYTÓN-TEIJEIRO -27/08/2019 SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 146/2019 -- Múltiples
16:57 interesados -- Construcción canceira municipal -- Aprobación plan seguridade
26/08/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1210/2019 -- APROB.RELAC
20:46 FACT 62-63 E 64 XUNTA DE GOB LOCAL. -26/08/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1187/2019 -- APROB.RELAC
20:45 FACTURAS 58. PEIM 2018-2019.2ª CERTIFICACIÓN -26/08/2019 TESORERÍA -- Expediente 1128/2019 -- Aprobación cargo ocupacións vía
20:42 pública con mesas e cadeiras.... xullo -26/08/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 355/2019 -- Múltiples
20:40 interesados -- DIETAS 2019 --
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DECRETO 2019-0520 [DECRETO 4º bimestre 2019]
DECRETO 2019-0519 [RESOLUCION CUMPRIMENTO
BIENIO DE Muiña Cagigal Juán]
DECRETO 2019-0518 [RESOLUCION CUMPRIMENTO
BIENIO DE López González Carlos]
DECRETO 2019-0517 [RESOLUCION CUMPRIMENTO
BIENIO DE Pena López Maria Jesús]
DECRETO 2019-0516 [RESOLUCION CUMPRIMENTO
BIENIO DE Otero Rivas Maria Estefanía]

SIA 1001340 -- Expediente 1262/2018 -- B83382549 SecuritiFleet SL -DENUNCIA RECYGES -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1187/2019 -- APROB.RELAC
FACTURAS 58. PEIM 2018-2019.2ª CERTIFICACIÓN -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 980/2019 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 44/2019 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 979/2019 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS 43 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1097/2019 -- APROB. RELAC
FACT 54, 55 E 56.XUNTA GOBERNO LOCAL. --
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DECRETO 2019-0521 [DECRETO 4ºb.2019 pago BOP]

11/09/2019
11:41
11/09/2019
11:25
11/09/2019
11:25
11/09/2019
11:25
11/09/2019
11:25

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2019-0530 [1900308.aa_inf favor]
DECRETO 2019-0529 [DECRETO ADHOC.RELACIÓN
58, por erro administrativo]
DECRETO 2019-0528 [DECRETO ADHOC.RELACIÓN
44 EXPDT 980-2019]
DECRETO 2019-0527 [DECRETO ADHOC.RELACIÓN
43 EXPDT 979]
DECRETO 2019-0526 [DECRETO ADHOC.RELACIÓN
54, 55 E 56 EXPDT 1097]
DECRETO 2019-0525 [DECRETO [RESOLUCCION
ALCALDIA DEVOLUCION ICIO] FRANCISCO RIVAS
RIVAS]
DECRETO 2019-0524 [DECRETO ADHOC.RELACIÓN
46 EXPDT 1002]
DECRETO 2019-0523 [DECRETO ALCALDÍA
DELEGACION FUNCIONS ALCALDE PARA
CASAMENTO NO CONCELLEIRO MUNICIPAL DO
PP, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA]
DECRETO 2019-0522 [DECRETO NOMEAMENTO
POLICIA LOCAL]

DECRETO 2019-0492 [RESOLUCIÓN ALCALDIA
PAGO TAXAS]
DECRETO 2019-0491 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0490 [DECRETO
[DECRETODECRETO DOMICILIADOS MAIO 2019]

DECRETO 2019-0489 [Convocatoria Mesa 3]
DECRETO 2019-0488 [CONVOCATORIA XGL 22
AGOSTO 2019]
DECRETO 2019-0487 [RESOLUCIÓN CONCESIÓN
CENIMA]
DECRETO 2019-0486 [1900065.aa_prescipc]
DECRETO 2019-0485 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0484 [DECRETO APROB.FRAS Nº 59,
60 E 61.CON IR.]
DECRETO 2019-0483 [Resolución de Alcaldía devolución
ingresos]
DECRETO 2019-0482 [Decreto ordenación pago]
DECRETO 2019-0481 [Resolución adxudicación
definitiva]
DECRETO 2019-0480 [Decreto incoación]
DECRETO 2019-0479 [[RESOLUCION DIETAS
sOCORRISTAS]
DECRETO 2019-0478 [[RESOLUCION DIETAS Peón
Medioambiental]
DECRETO 2019-0477 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0476 [Resolución de Alcaldía]

DECRETO 2019-0475 [Resolución adxudicación previa]
DECRETO 2019-0474 [RESOLUCIÓN ALCALDÍA
NOMEAMENTO DOS REPRESENTANTES
MUNICIPAIS NOS DIFERENTES ÓRGANOS
COLEXIADOS]

09/08/2019
11:50

DECRETO 2019-0473 [Decreto de incoación]

08/08/2019
20:39

DECRETO 2019-0472 [RESOLUCION REXISTRO]
DECRETO 2019-0471 [Resolución aprobación definitiva
lista admitidos e convocatoria tribunal cualificador]

08/08/2019
19:16
08/08/2019
14:07

DECRETO 2019-0470 [Convocatoria Mesa 2]

06/08/2019
17:30

DECRETO 2019-0469 [Resolución ampliación horario]

06/08/2019
14:43

SIA 1001515 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 894/2019 -- Múltiples
interesados -- Pleno organizativo de FOZ -SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 994/2019 -- Contrato de
subministro Adquisición de vallas-mobiliario urbano e mesas e bancos. (Plan
único 2019) -SIA 1001304 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1166/2019 -- 77596081S
MARIA VICTORIA BLANCO OTERO -- INSCRIPCION XESTA APP
PROTECTORA -SIA 1001400 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 438/2019 -- Múltiples
interesados -- Selección Policía Local por mobilidade. -SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 146/2019 -- B27292465
SAIJU INSTALACIONES, S.L., B70181680 DENUEVO PUNTO CREATIVO,
S.L., B27156231 CONSTRUCCIONES JESUS NARAY, S.L. -SIA 1001270 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1161/2019 -- S2816001H
Guardia Civil - Puesto de Foz, POLICIA LOCAL DE FOZ -- Ampliación
horario festas patronais --

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

DECRETO 2019-0495 [Resolución alcaldía devolución
aval]
DECRETO 2019-0494 [RESOLUCION ALCALDIA
APROBACION E PAGO REINTEGRO TESOR. SEG.
SOCIAL]
DECRETO 2019-0493 [Resolución adxudicación
defintiva.1]

SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1225/2019 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 66 E 69 -SIA 1001319 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 225/2019 -- PAGOS
DOMICILIADOS 2019. -SIA 1001417 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1215/2019 -- B27156231
CONSTRUCCIONES JESUS NARAY, S.L. -- Devolución aval contrato obra
26/08/2019 "REHABILITACIÓN FACHADAS CENTRO SOCIOCULTURAL, XUVENIL
9:48 E DA TERCEIRA IDADE" -SIA 1001417 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1214/2019 -- B27186105
PINTURAS XURXO, S.L. -- Devolución aval contrato obra
26/08/2019 "REHABILITACIÓN FACHADAS E CANLÓNS DO EDIFICIO GALIÑA
9:48 AZUL" -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Aprobación e ordenación pago reintegro
23/08/2019 Instituto Nacional da Seguridade Social importe prestación jubilación parcial
19:14 Juan Muiña Cagigal
22/08/2019 SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 146/2019 -- Múltiples
12:34 interesados -- Construcción canceira municipal -SIA 1001340 -- TESORERÍA -- Expediente 271/2019 -- S1511001H Puertos de
Galicia, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Q6550023C
22/08/2019 PORTOS DE GALICIA -- Aprobación e ordenación de pago taxas Portos de
8:11 Galicia -22/08/2019 TESORERÍA -- Expediente 921/2019 -- Aprobación cargo ocupacións vía
8:08 pública con mesas e cadeiras.... xuño -21/08/2019 SIA 1001319 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 225/2019 -- PAGOS
16:28 DOMICILIADOS 2019. -SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 146/2019 -- B27292465
SAIJU INSTALACIONES, S.L., B70181680 DENUEVO PUNTO CREATIVO,
21/08/2019 S.L., B27156231 CONSTRUCCIONES JESUS NARAY, S.L. -- Construcción
14:07 canceira municipal -- Convocatoria mesa 3
SIA 1001340 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1200/2019 -- Múltiples
21/08/2019 interesados -- XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA DE DATA 22
8:52 AGOSTO 2019 -20/08/2019 SIA 1001340 -- TURISMO -- Expediente 1201/2019 -- 31363789T ADOLFO
17:49 PAZ MARTINEZ -- Solicitud Salón de Actos CENIMA -20/08/2019 SIA 1001340 -- Expediente 1262/2018 -- B83382549 SecuritiFleet SL -17:46 DENUNCIA RECYGES -20/08/2019 TESORERÍA -- Expediente 1129/2019 -- Aprobación cargo ocupacións vía
17:42 pública con vallas.... xullo -20/08/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1188/2019 -- APROB.
17:39 RELAC. FRAS 59-60 E 61 -SIA 1001150 -- TESORERÍA -- Expediente 1058/2019 -- 79308622E
REXISTRO DA PROPIEDADE-NOEMI SARAI ALCOBENDAS DELGADO,
16/08/2019 REXISTRO DA PROPIEDADE DE MONDOÑEDO -- DEVOLUCIÓN
12:49 PLUSVALÍA CONCELLO MONDOÑEDO -16/08/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1097/2019 -- APROB. RELAC
11:51 FACT 54, 55 E 56.XUNTA GOBERNO LOCAL. -SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 699/2019 -- Múltiples
16/08/2019 interesados -- Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.Aberto
9:19 simplificado sumario -- Adxudicación definitiva
SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1172/2019 -- Contrato aberto
16/08/2019 simplificado de obra: Plan único 2019 Acondicionamento camiños Cangas ,
9:08 Nois , Fazouro ,Vilaronte e Santa Cilla -- Decreto incoación
SIA 1001400 -- EMPREGO -- Expediente 772/2019 -- Múltiples interesados -16/08/2019 PLAN EMPREGO MUNICIPAL VERÁN 2019 -- Resolución dietas selección
9:06 socorristas
16/08/2019 SIA 1001400 -- EMPREGO -- Expediente 772/2019 -- Múltiples interesados -9:06 PLAN EMPREGO MUNICIPAL VERÁN 2019 -- Resolución dietas
13/08/2019 TESORERÍA -- Expediente 922/2019 -- Aprobación cargo ocupacións vía
8:15 pública con vallas.... xuño -13/08/2019 TESORERÍA -- Expediente 920/2019 -- Aprobación cargo ocupacións vía
8:13 pública con vallas.... maio -SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 146/2019 -- B27292465
SAIJU INSTALACIONES, S.L., B70181680 DENUEVO PUNTO CREATIVO,
12/08/2019 S.L., B27156231 CONSTRUCCIONES JESUS NARAY, S.L. -- Adxudicación
14:01 previa
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DECRETO 2019-0496 [Resolución alcaldía devolución
aval]

26/08/2019
20:33
26/08/2019
11:17

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2019-0498 [DECRETO APROB. FRAS Nº 66
E 69. EXPDT 1225-2019. CON IR 85 E 86]
DECRETO 2019-0497 [DECRETO
[DECRETODECRETO DOMICILIADOS XUÑO 2019.]

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

DECRETO 2019-0466 [RESOLUCION ALCALDIA]

06/08/2019
11:36

DECRETO 2019-0465 [RESOLUCION ALCALDIA 1]
DECRETO 2019-0464 [RESOLUCIÓN ALCALDIA
CONVOCATORIA XGL DE DATA 6 de agosto de 2019]

06/08/2019
10:11
05/08/2019
10:19

DECRETO 2019-0463 [RESOLUCION ALCALDIA]

05/08/2019
10:17

DECRETO 2019-0462 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0461 [NOMEAMENTO DEFINITIVO
PERSOAL CONVENIO INCENDIOS BRIGADA]
DECRETO 2019-0460 [NOMEAMENTO DEFINITIVO
PERSOAL CONVENIO INCENDIOS MOTOBOMBA]

02/08/2019
19:13
02/08/2019
11:37
02/08/2019
11:37

DECRETO 2019-0459 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0458 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION do SERVIZO DE PRESTAMO DE
AXUDAS TECNICAS MUNICIPAL]
DECRETO 2019-0457 [Anulación sanción tráfico.]
DECRETO 2019-0456 [Convocatoria Mesa 4]
DECRETO 2019-0455 [2A Resolucion limpeza fincas]
DECRETO 2019-0454 [Decreto]
DECRETO 2019-0453 [DECRETO]
DECRETO 2019-0452 [CONVOCATORIA PLENO
ORDINARIO DE DATA 1 DE AGOSTO DE 2019]
DECRETO 2019-0451 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION do SAF libre concorrencia]
DECRETO 2019-0450 [DECRETO DE CONCESION
AXUDAS EMERXENCIA RESIDENCIA - XUÑO/2019]
DECRETO 2019-0449 [[REQUERIMENTO INGRESO 2º
BIMESTRE 2019]
DECRETO 2019-0448 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0447 [Resolución adxudicación 2]
DECRETO 2019-0446 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAlL
PARA O SERVIZO DE RESIDENCIA DE PERSOAS
MAIORES DO CONCELLO DE FOZ - mensualidade de
xuño/2019]
DECRETO 2019-0445 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAlL
PARA O SERVIZO DE RESIDENCIA DE PERSOAS
MAIORES DO CONCELLO DE FOZ - mensualidade de
xuño/2019]
DECRETO 2019-0444 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAlL
PARA O SERVIZO DE RESIDENCIA DE PERSOAS
MAIORES DO CONCELLO DE FOZ - mensualidade de
xuño/2019]
DECRETO 2019-0443 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAlL
PARA O SERVIZO DE RESIDENCIA DE PERSOAS
MAIORES DO CONCELLO DE FOZ - mensualidade de
xuño/2019]
DECRETO 2019-0442 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAlL
PARA O SERVIZO DE RESIDENCIA DE PERSOAS

02/08/2019
8:11
01/08/2019
14:06
01/08/2019
13:14

SIA 1001340 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 1126/2019 -SOLICITUDE PRESTAMO DE AXUDAS TECNICAS -SIA 1001340 -- Expediente 541/2018 -- P2700000I Diputación Provincial de
Lugo -- PROVIDENCIAS APREMIO - MULTAS -- Anulación sanción
SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 699/2019 -- Múltiples
01/08/2019 interesados -- Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.Aberto
13:12 simplificado sumario -SIA 1001369 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 711/2019 -- 05243213H
01/08/2019 ANTONIO DELGADO GUERRA, 33714199V HERDEIROS JOSE LUIS
10:08 CANDIA SIERRA -- finca mal estado fazouro -30/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 669/2019 -- S1511001H
17:59 Dirección General de Administración Local -- NOMINA XULLO 2019 -30/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 669/2019 -- S1511001H
9:31 Dirección General de Administración Local -- NOMINA XULLO 2019 -SIA 1001340 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1046/2019 -- Múltiples
interesados -- PLENO ORDINARIO DE DATA 1 DE AGOSTO DE 2019 //
29/07/2019 COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO
21:09 DE DATA 29 DE XULLO DE 2019 -SIA 1001340 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 871/2019 -29/07/2019 77592963W AGUSTIN JESUS JANEIRO BLANCO -- SOLICITUDE SAF
20:33 LIBRE CONCORRENCIA -SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
29/07/2019 interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
20:31 E CENTRO DE DÍA. -SIA 1001340 -- TESORERÍA -- Expediente 40/2019 -- A78139755 GESTION
29/07/2019 Y TECNICAS DEL AGUA, S.A. - GESTAGUA -- REQUERIMENTO
20:28 INGRESOS GESTAGUA 2019 -29/07/2019 TESORERÍA -- Expediente 1024/2019 -- REINTEGRO PAGO SANCION
20:22 TRÁFICO JOSE FRANCISCO RODRÍGUEZ MON -SIA 1001340 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 771/2019 -- B39866199
29/07/2019 ASCÁN SERVICIOS URBANOS S.L. -- LIMPEZA COLECTORES RSU 2019
20:22 -- adxudicación contrato (2)

29/07/2019
9:36

SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. --

29/07/2019
9:35

SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. --

29/07/2019
9:34

SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. --

29/07/2019
9:33
29/07/2019
9:33

SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. -SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. --

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

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

06/08/2019
11:39
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DECRETO 2019-0467 [RESOLUCION ALCALDIA]

SIA 1001292 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1155/2019 -- 34249451J
SARA FERNANDEZ EIRE -- CAMBIO TITULAR SALVADOR
MADARIAGA S/NPORTAL C BAIXO -SIA 1001292 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1148/2019 -- 76546059N
JOSE LUIS OTERO MASEDA -- BAIXA E CAMBIO TITULAR TRAVESIA
DAS MOZAS -SIA 1001275 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1144/2019 -- 76529643H
MARIA JESUS NUÑEZ GOMEZ -- BAIXA CONTRATO A E ANULACION
DEBEDA PACO MAAÑON BAIXO 2 -SIA 1001275 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1137/2019 -- 34637507J
IVAN NOVAS MASEDA, A78139755 GESTION Y TECNICAS DEL AGUA,
S.A. - GESTAGUA -- RECLAMACION BOSVENTOS
SIA 1001340 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1124/2019 -- XUNTA DE
GOBERNO LOCAL ORDINARIA DE DATA 06.08.2019 -SIA 1001275 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1137/2019 -- 34637507J
IVAN NOVAS MASEDA -- baixa contrato e cancelación débeda costa castro 5
1ºG -SIA 1001275 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1137/2019 -- 34637507J
IVAN NOVAS MASEDA -- baixa contrato e cancelación débeda costa castro 5
1ºG -SIA 1001413 -- EMPREGO -- Expediente 969/2019 -- CONVENIO
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS -SIA 1001413 -- EMPREGO -- Expediente 969/2019 -- CONVENIO
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS -SIA 1001292 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1121/2019 -- 77595392Q
MARCELINO VILLARINO CAGEAO -- cambio titularidade avd mariña 38
baixoA --

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2019-0468 [RESOLUCION ALCALDIA]

06/08/2019
11:40

DECRETO 2019-0431 [Resolución de Alcaldía devolución
ingresos]
DECRETO 2019-0430 [DECRETO DIETAS GRUPO
6-2019.]
DECRETO 2019-0429 [DECRETO ASIGNACIÓN
CONCELLEIROS DEC 2018 A XUÑO 2019]
DECRETO 2019-0428 [DECRETO APROB. FRAS Nº 50
EXPDT 1063-2019.IR 67]
DECRETO 2019-0427 [DECRETO XUSTIFICACIÓN
AXUDA EMERXENCIA SOCIAL EXPDT 818-2019.]
DECRETO 2019-0426 [DECRETO APROBACIÓN DE
FRAS Nº 49 EXPD 1056-2019.ALDRO IR]
DECRETO 2019-0425 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION do SAF libre concorrencia]
DECRETO 2019-0424 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0423 [Resolución alcaldía adxudicación]
DECRETO 2019-0422 [Resolución_Decreto pago relación
facturas nº 46]
DECRETO 2019-0421 [RESOLUCION ALCALDIA
APROBACION E PAGO TAXAS]
DECRETO 2019-0420 [DECRETO ALCALDIA
APROBACION E PAGO XUROS DEMORA]
DECRETO 2019-0419 [Decreto pago relación facturas nº
44]
DECRETO 2019-0418 [Resolución pago publicación
edicto en B.O.P.]
DECRETO 2019-0417 [Resolución designación mesa
contratación]
DECRETO 2019-0416 [DECRETO APROBACIÓN
CONCESIÓN SUBVENCIÓN E CONVENIO.]
DECRETO 2019-0415 [RESOLUCION DEFINITIVA
APROBANDO BASES MOTOBOMBA]
DECRETO 2019-0414 [Resolución pago publicación
edicto en B.O.P. prazas brigada]

29/07/2019
9:30
26/07/2019
13:39

SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. -SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. -SIA 1001340 -- CULTURA -- Expediente 1106/2019 -- 76631444K RAFAEL
CANO CARMONA -- CESIÓNS SALA BAHÍA --

24/07/2019
16:43
24/07/2019
14:41
24/07/2019
13:42

SIA 1001340 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 1099/2019 -33743798S JOSE -- SOLICITUDE PRESTAMO DE AXUDAS TECNICAS -SIA 1001340 -- CULTURA -- Expediente 1106/2019 -- 76631444K RAFAEL
CANO CARMONA -- CESIÓNS SALA BAHÍA -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1098/2019 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS 57 -SIA 1001340 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1046/2019 -- Múltiples
interesados -- PLENO ORDINARIO DE DATA 1 DE AGOSTO DE 2019 //
23/07/2019 COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO
20:01 DE DATA 29 DE XULLO DE 2019 -- Convocatoria comisión informativa
23/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1096/2019 -- APROBACIÓN
19:56 RELACIÓN DE FACTURAS 52 E 53 -SIA 1001425 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 982/2019 -- G27226968
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE FOZ,
23/07/2019 34636686C NAZARET EIJO CASTRO -- SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS
18:38 CONCELLO DE FOZ 2019 -SIA 1001150 -- TESORERÍA -- Expediente 1058/2019 -- 79308622E
23/07/2019 REXISTRO DA PROPIEDADE-NOEMI SARAI ALCOBENDAS DELGADO
13:49 -- DEVOLUCIÓN PLUSVALÍA CONCELLO MONDOÑEDO -23/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 355/2019 -- Múltiples
13:45 interesados -- DIETAS 2019 -23/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 693/2019 -- ASIGNACIÓN
13:45 GRUPOS POLÍTICOS E CONCELLEIROS. -23/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1063/2019 -- APROBACIÓN
9:06 RELACIÓN DE FACTURAS 50 -SIA 1001340 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 818/2019 -- 32361035N
23/07/2019 ADELA GARCÍA JIMÉNEZ -- AXUDA EMERXENCIA SOCIAL
9:02 MUNICIPAL ADELA GARCÍA JIMÉNEZ -22/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1056/2019 -- APROBACIÓN
9:44 RELACIÓN DE FACTURAS 49 -22/07/2019 SIA 1001340 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 544/2019 -- 76559498L
9:35 AURA MANDIA GOAS -- SOLICITUDE SAF LIBRE CONCORRENCIA -22/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1034/2019 -- APROBACIÓN
8:55 RELACIÓN DE FACTURAS 48 -- Corrección erros.
SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 699/2019 -- Múltiples
22/07/2019 interesados -- Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.Aberto
8:50 simplificado sumario -- Resolución adxudicación
SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1002/2019 -- APROBACIÓN
22/07/2019 RELACIÓN DE FACTURAS 47. XUNTA GOBERNO LOCAL. -- Ordenación
8:31 Pago.
SIA 1001340 -- TESORERÍA -- Expediente 271/2019 -- S1511001H Puertos de
19/07/2019 Galicia, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Q6550023C
19:15 PORTOS DE GALICIA -- Aprobación e ordenación de pago taxas
19/07/2019 Expediente 578/2017 -- Múltiples interesados -- Aprobación e ordenación pago
17:07 xuros mora devolución subvención Plan Único 2017
19/07/2019 SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 980/2019 -- APROBACIÓN
17:05 RELACIÓN DE FACTURAS Nº 44/2019 -- Ordenación pago
SIA 1001400 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 438/2019 -- Múltiples
19/07/2019 interesados -- Selección Policía Local por mobilidade. -- Publicación anuncio
13:39 B.O.P.
SIA 1001415 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 146/2019 -- B27292465
SAIJU INSTALACIONES, S.L., B70181680 DENUEVO PUNTO CREATIVO,
18/07/2019 S.L., B27156231 CONSTRUCCIONES JESUS NARAY, S.L. -- Resolución
12:10 designación mesa contratación
SIA 1001425 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 982/2019 -- G27226968
18/07/2019 AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE FOZ -12:06 SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS CONCELLO DE FOZ 2019 -SIA 1001413 -- EMPREGO -- Expediente 969/2019 -- CONVENIO
17/07/2019 PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
13:14 --Aprobación bases motobomba
SIA 1001413 -- EMPREGO -- Expediente 969/2019 -- CONVENIO
17/07/2019 PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS -13:13 Publicación edicto BOP selección persoal

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

DECRETO 2019-0432 [DECRETO ANTICIPO
SUBV.PROTECCIÓN CIVIL SOCORRISMO 2019]

29/07/2019
9:31

SIA 1001272 -- SERVICIOS SOCIALES -- Expediente 633/2019 -- Múltiples
interesados -- CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA RESIDENCIA
E CENTRO DE DÍA. --

Cod. Validación: 69PL6R7PYE3KGK2DPQLWYXWJG | Corrección: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 36 a 39

DECRETO 2019-0434 [CONVOCATORIA SESIÓN
CONSTITUTIVA DA C. INF. DE ASUNTOS
PREPARATORIOS DO PLENO DO 29.07.2019]
DECRETO 2019-0433 [DECRETO APROBACIÓN DE
FRAS Nº 52 e 53 expediente 1096-2019.con IR]

29/07/2019
9:32

ACTA DEL PLENO

MAIORES DO CONCELLO DE FOZ - mensualidade de
xuño/2019]
DECRETO 2019-0441 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAlL
PARA O SERVIZO DE RESIDENCIA DE PERSOAS
MAIORES DO CONCELLO DE FOZ - mensualidade de
xuño/2019]
DECRETO 2019-0440 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION DA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL
PARA O SERVIZO DE RESIDENCIA DE PERSOAS
MAIORES DO CONCELLO DE FOZ - mensualidade
xuño/2019]
DECRETO 2019-0439 [DECRETO DE CONCESION
AXUDAS EMERXENCIA RESIDENCIA - diferencial
abril/2019]
DECRETO 2019-0438 [RESOLUCIÓN -NOTIFICACIÓN
SALA BAHÍA RAFAEL CANO CARMONA (1)]
DECRETO 2019-0437 [DECRETO de Alcaldía de
CONCESION do SERVIZO DE PRESTAMO DE
AXUDAS TECNICAS MUNICIPAL]
DECRETO 2019-0436 [RESOLUCIÓN -NOTIFICACIÓN
SALA BAHÍA RAFAEL CANO CARMONA (1)]
DECRETO 2019-0435 [DECRETO APROBACIÓN DE
FRAS Nº 57 EXPDT 1098-2019 CON IR]

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Os membros asistentes á sesión (17), danse por decatados.1.2.- DAR CONTA AO MINISTERIO DAS LÍNEAS FUNDAMENTAIS 2020.
Pola Presidencia dáse conta da dación de conta ao Ministerio das Líneas Fundamentais 2020.
Os membros asistentes á sesión (17), danse por decatados.1.3.- DACIÓN DE CONTA AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL PARA USUARIOS DA RESIDENCIA E
CENTRO DE DÍA MUNICIPAL OU DE COMPETENCIA MUNICIPAL DO CONCELLO DE FOZ: XULLO E
AGOSTO 2019.
Pola Presidencia dáse conta da dación de conta das axudas de emerxencia social para usuarios da
residencia e centro de día municipal ou de competencia municipal do concello de foz: xullo e agosto
2019.

3.1.- A proposta de Alcaldía, e trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade de
tódolos membros presentes (17 votos), e ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado
polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do
mesmo corpo regulamentario, éntrase no despacho da seguinte:
“PROPOSTA ALCALDÍA DETERMINACIÓN FESTIVOS LOCAIS 2020
Vista a comunicación enviada pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria, con RE núm. 3862 de 25/09/2019, sobre a determinación do calendario laboral para o ano
2020, e na que nos solicitan que antes do vindeiro día 1 de novembro de 2019 se determinen os dous
días que para todo o termo municipal se fixen como festas locais.
Visto canto antecede, esta Alcaldía propón ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:
-Propoñer que os días de festas locais para o ano 2020 sexan, o 16 de xullo (xoves), festividade do
Carme, e 10 de agosto (luns), festividade de San Lourenzo, datas relacionadas coas festas do
Concello”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
unanimidade (17 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación, APROBA o seguinte acordo:
-Propoñer que os días de festas locais para o ano 2020 sexan, o 16 de xullo (xoves), festividade do
Carme, e 10 de agosto (luns), festividade de San Lourenzo, datas relacionadas coas festas do
Concello.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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3.- MOCIÓNS DE URXENCIA.- ESTO SE TRATÓ?
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2.- INFORMES DA ALCALDÍA.Non houbo.-

ACTA DEL PLENO

Os membros asistentes á sesión (17), danse por decatados.-

Preguntas do PP. Juan Rivas Nécega formula as seguintes:
1.- Volvendo á deficiente limpeza que está amosando este goberno nestes 100 días, presupoñen que
despois de moitos anos esta é a primeira vez que non se contrata a limpeza de contedores durante o
verán, o que creou molestias, queixas e descontento de comerciantes, hostaleiros, veciños e turistas
que nos visitaron. Aínda que sexa moi tarde, cren que a limpeza é necesaria, e a súa pregunta é se
vai contratar limpeza de contedores antes de fin de ano.
Francisco Xabier Fanego Bermúdez, concelleiro de medio ambiente, di que este verán contratouse a
limpeza de contedores, que se fixo no casco urbano, e está pendente a das parroquias. Isto estaba
contratado cunha empresa de Viveiro, a que recolle o cartón, Invare, pero cando chegou a hora de
facer o traballo renunciou a facelo, polo que houbo que ir ao seguinte, Ascán, que xa tiña outros
compromisos e non puido facer todo do tirón.
Sería positivo que desas zonas que quedaron sen facer que se avise.
2.- O 24 de xullo houbo un camión que danou a ponte de acceso a Mañente e que desde esa data
permanece pechado, ocasionando molestias a todos os veciños. A pregunta é se ten algunha data
fiable de cando se vai habilitar novamente ese acceso.
O alcalde responde que non lle facilitaron ningunha data e que se están facendo xestións para que
se abra polo menos a metade da ponte. Indicáronlles que vai dentro dun proxecto de emerxencia
que non inclúe so esa ponte, se non o resto de pasos superiores da variante de Foz. A día de hoxe
non ten unha data de resolución dese tema.
3.- Durante o verán pareceulles ver operarios municipais botando sulfatos para atacar as múltiples
herbas que había. Sabedores de que o PSdG-PSOE e especialmente o BNG eran contrarios a esta
práctica, a súa pregunta é se están usando o mesmo tipo de sulfatos que o anterior goberno.

Número: 2019-0019 Data: 13/12/2019

Rogos de FPF: Victor Couto Barrientos formula os seguintes:
1.- Este rogo fánllelo os pais dos nenos do colexio do Pilar, e é que se revisen as tapas dos fusibles
que hai nos farois, principalmente nesa zona, pero aproveitan a nomear as de todo o Concello, xa
que hai varios farois que non teñen tapa de fusibles, e están principalmente á altura dos nenos, polo
que é un risco para eles, que poden acceder en calquera momento.
O alcalde di que si que é un risco e que o revisarán.
2.- Que se volvan a repoñer os espellos do túnel da Pampillosa, xa que alí a visibilidade é nula.
3.- Rogo que fan os veciños de Mourente, que se arranxe a pista que vai por debaixo da zona da
granxa.
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Rogos do PP: Juan Rivas Nëcega formula os seguintes:
1.- Trasládanlles os comerciantes e transportistas o caos provocado polo mal uso das zonas de carga
e descarga por persoas non autorizadas na rúa da Mariña e Álvaro Cunqueiro, vías arranxadas polo
anterior goberno, do PP. O seu rogo vai no sentido de que poña os medios necesarios para evitar a
ocupación indebida das prazas de carga e descarga e fomente con cartelería e campañas de
información, o uso dos aparcadoiros gratuítos habilitados, que tamén creou o goberno popular.
O alcalde indica que xa está implementada a sinalización vertical de cargas e descargas para
remarcar iso.
2.- Como ben sabe, estase entrando no outono e achégase a época das choivas, e despois dun verán
no que a limpeza no rural e no núcleo urbano non foi a desexada por todos, existen sumidoiros,
cunetas, taxeas atascadas, e incluso regos cheos de maleza e sucidade, polo que rogan se inicie
canto antes a súa limpeza e que ordene co resto das administracións afectadas para que non sexa
demasiado tarde coas enchentas de augas.
O alcalde di que se está actuando nese sentido.
3.- Fai varias semanas o PP fixo público a falta de iluminación do mural de Rente ao mar, no muelle,
mural instalado polo anterior goberno ao mesmo tempo que pavimentara con canto rodado. Pasado
o tempo todo segue igual, e é unha zona moi visitada, polo que rogan que se arranxe canto antes o
alumeado dese mural tan emblemático.
O alcalde manifesta que o terán en conta.

ACTA DEL PLENO

4.- ROGOS E PREGUNTAS.-

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Concluído o anterior, ás vinte e tres horas e trinta minutos, do día vinte e seis de setembro dous mil
dezanove, non sendo outro o obxecto da convocatoria, o señor Alcalde levanta a sesión no lugar e data
ao principio indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como secretaria,
dou fe.A SECRETARIA,
ANTÍA PENA DORADO

O ALCALDE,
FRANCISCO CAJOTO CASERÍO
(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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Preguntas de FPF. Victor Couto Barrientos formula as seguintes:
1.- Todos saben que hai unha ordenanza de ocupación de vía pública un pouco antiga, pero a
pregunta é por qué non se fai cumprir esta ordenanza ás terrazas de bares e comercios do pobo de
Foz.
O alcalde responde que efectivamente teñen unha ordenanza de ocupación da vía pública moi
antiga e non cumpre as novas prerrogativas nin da UE nin da orde do Ministerio de Vivenda
referente a uso de espazos peonís; hai un problema que van solucionar, que é crear unha nova
ordenanza, que é necesaria por dúas cousas, en primeiro lugar porque tense que adaptar á nova
normativa, e en segundo lugar porque necesítase unha ordenanza de aplicación adecuada para
poder esixir a todos que así a cumpran.
De feito, hoxe en día múltiples establecementos con instalacións fixas habería que desmontalas por
completo se non se axustan á normativa, porque non poderían ter ningunha instalación fixa na rúa.
A opción máis adecuada é actuar en conciencia , adaptar a normativa e facela cumprir.
2.- Precisamente esta semana unha serie de veciños comunicoulles que detrás do aparcadoiro das
pistas de tenis, onde está o pavillón de Marzán, hai unha serie de vehículos abandonados desde fai
moitos meses, e aproveitan para todo o Concello, e preguntan por qué non se van retirar estes
vehículos abandonados.
O alcalde di que, referente a eses vehículos, son precisamente vehículos retirados das rúas do
Concello e que hai que proceder a poxa pública. Están depositados aí; non é que a xente os deixara
aí.
3.- Debido á sinalización de avda. da Mariña, onde está a parada de taxis hai unha vía de baixada ao
colexio Martínez Otero, que en teoría debera ser peonil, pero que durante a apertura desta rúa os
vehículos acceden de arriba abaixo e de abaixo arriba sen ningún tipo de control. Pregunta por qué
non se procede á sinalización desta vía para prohibir o acceso co risco que ten para os cativos que
van ao colexio Martínez Otero.
O alcalde responde que está previsto, dentro da sinalización contratada, van os sinais
correspondentes e bloquear a rúa; porque ademais é curioso, porque coincide a saída cunha parada
de taxis , co cal, se hai un taxi aparcado, non ten saída.

ACTA DEL PLENO

Francisco Xavier Fanego Bermudez responde que no, que precisamente o sulfato que se está
empregando agora non ten glifosato.

