CONCELLO PLENO
ACTA DA SESIÓN

No Salón de Sesións do Concello de Foz, sendo as vinte horas e trinta minutos do día vinte e oito de
marzo de dous mil dezanove, reúnese o Pleno do Concello en sesión convocada ao efecto con
carácter ordinario, baixo a presidencia do Sr. Alcalde
Alcalde-Presidente D. Javier Jorge Castiñeira,
eira, e coa
asistencia dos/as Concelleiros/as que a continuación se indican:

Por Partido Popular de Galicia (PP)
D. Javier Jorge Castiñeira
D. Pedro José Fernández Manin
Dª. Mercedes Josefina González Alonso
D. José Ángel Paleo Soto
D. José Antonio Hermida Fernández
Por Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG
(PSdeG-PSOE)
D. José María Linares Rodríguez (Excusa)
D. Ramón Candia Rego
Por Partido Foz, Plataforma de Futuro (FPF)
D. Luís Alfonso Sixto Legaspi
D. Juan Luís González Riveiro
Dª. María Peña Rubiños Fernández (Excusa)
Por Partido Bloque Nacionalista Galego (BNG)
Dª. Lorena Seivane García
Dª. Mª Teresa Rego Cabanas
INTERVENTORA MUNICIPAL
Dª. Yolanda González Rodríguez
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.
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SECRETARIA
Data de Sinatura: 07/05/2019
HASH: 4ade0ce53732a784fba9e5429c408db0

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

1.- SORTEO FORMACIÓN MESAS ELECTORAIS DO 28 DE ABRIL DE 2019.Pola Presidencia informase que a efectos de cumprir o prazo establecido para o sorteo da formación das
mesas electorais do 28 de abril de 2019 (entre o 30/03/19 e o 3/04/19), o mesmo non pode realizarse
neste Pleno, polo que se propón que se realice o vindeiro día 2 de abril de 2019, ás 12 horas.
Os membros asistentes á sesión mostran a súa conformidade.2.- DACIÓN DE CONTA REQUIRIMENTOS ANOS ANTERIORES.Pola Presidencia dáse conta dos requirimentos dos anos anteriores.
Os membros presentes asistentes á sesión, danse por decatados.-

4.-DACIÓN DE CONTA TIPOS IMPOSITIVOS.Pola Presidencia dáse conta dos Tipos Impositivos.
Os membros presentes asistentes á sesión, danse por decatados.5.- APROBACIÓN ORZAMENTO MUNICIPAL ANO 2019.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
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Os membros presentes asistentes á sesión, danse por decatados.-
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3.- DACIÓN DE CONTA PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO.Pola Presidencia dáse conta do Plan Orzamentario a medio prazo.

Vistos o proxecto de orzamento, os anexos o proxecto de Orzamento, a liquidación do 2018 e demais
información que se recolle no expediente.
Visto o informe de avaliación do obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e límite de
débeda.
Visto o informe sobre o Orzamento por parte de Intervención.
Vista a mesa de negociación celebrada o día 20 de marzo do 2019.
Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, e no RD 500/1990, do 20 de abril.
Considerando o artigo 30 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sostenibilidade financeira, que establece que o Estado, as Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais
aprobarán un límite de gasto non financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria e a regra
de gasto, que marcará o teito de asignación dos recursos dos seus orzamentos.
De acordo co Plan económico Financeiro o límite de gasto non financeiro ascende a 6.701.365,56€. E
segundo o proxecto de Orzamentos este límite alcanza os 7.072.350,16€.
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Vista a necesidade de proceder á aprobación do orzamento municipal para o presente exercicio 2.019.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Propoño ao Pleno do Concello que, previa deliberación e exame do expediente, aprobe a seguinte proposta
de acordo:
Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral para o exercicio 2019por
2019
importe de 8.016.371,43€
€ no Estado de
Ingresos e 7.147.520,16€ no Estado de Gastos.

ESTADO DE INGRESOS
RESUMO POR CAPÍTULOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIÓNSCORRENTES
1

IMPOSTOS DIRECTOS

2

IMPOSTOS INDIRECTOS

-150.000,00
150.000,00

3

TAXAS E OUTROS INGRESOS

1.527.592,52

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

2.777.830,43

5

INGRESOS PATRIMONIAIS

6

ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS
ACTIVOS FINANCEIROS

9

PASIVOS FINANCEIROS

0,00
0,00

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS

8.016.371,43€
8.016.371,43

ESTADO DE GASTOS
RESUMO POR CAPÍTULOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

EUROS

A) OPERACIÓNS CORRENTES
1

GASTOS DE PERSOAL

2.915.121,00

2

GASTOS CORRENTES E SERVIZOS

3.555.847,46

3

GASTOS FINANCEIROS

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

5

FONDO DE CONTINXENCIA

6

INVESTIMENTOS REAIS

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCEIROS

800,00

9

PASIVOS FINANCEIROS

74.370,00

TOTAL DO ESTADO DE GASTOS

6.450,00
499.720,58
0,00
95.211,12
0,00

7.147.520,16€
7.147.520,16

A continuación ábrese polo Sr Alcalde
Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente
a proposta e antecedentes deste asunto.
O alcalde di que este orzamento está condicionado por varias cousas, especialmente polo plan
económico-financeiro
financeiro aprobado o ano pasado e que implica unha serie de cuestións e reducións de
gastos, e a propia lei que limita a regra de gasto. Aínda que o Con
Concello
cello poida calcular uns ingresos de
aproximadamente 8.016.371,43€,
€, soamente, intentando respectar ao máximo a regra de gasto, e
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501.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

ACTA DEL PLENO

3.359.948,48
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Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que estes presupostos
deberían ser aprobados no mes de outubro do 2018, aproximadamente. A dous meses das eleccións e
uns días máis da toma de posesión da nova corporación, parécelle inapropiado que esta corporación se
meta nestes berenjenales, habida conta que xa demostrou o que da de si. Dálle a impresión de que o
alcalde non le os informes dos servizos técnicos e xurídicos deste concello, porque acaba de dicir que
cumpre co plan económico-financeiro aprobado pola corporación. Nas páxinas 13-14 o informe de
incumprimento de estabilidade e regra do gasto, di que se observa un incumprimentodo plan
económico-financeiro aprobado no exercicio 2018, e cunha vixencia para ese ano e o 2019.
Quédase cos informes da interventora, onde é contundente tanto no informe de avaliación do obxectivo
de estabilidade orzamentaria, de regra de gasto e límite da débeda. Con motivo do proxecto do
orzamento xeral para o 2019 conclúe con contundencia que debe emitirse informe desfavorable en
canto a unha gran cantidade de cuestións que enumera, e que a débeda viva estimada a 31.12.2018 é
de 531.000 €.
Xa é curioso que haxa que engrosar os ingresos do presuposto para cadrar isto, xa que no capítulo de
ingresos ven un canon de ICIO que é irreal completamente que ocorrerá cando saia a concurso o tema
da auga e non entenden como a estas alturas non se fixo xa o expediente, porque xa tiña que estar
adxudicado o servizo de auga .
Non entende moi ben a alegría coa que fixo a presentación o alcalde tendo estes informes , que son
francamente demoledores. En cada páxina pode lerse que os gastos son superiores ao recollido nas
partidas orzamentarias, o incumprimento da regra de gasto, etc. Por todos os lados a interventora fai
advertencias serias de que se gasta máis de que se debe e do que se pode e que nos últimos anos non se
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superando incluso o plan económico-financeiro en case 270.000€, e indo a uns acordos mínimos que
había, no seu borrador propoñen un orzamento de gastos de 7.147.520,16€, que é un orzamento moi
xusto para un concello coma Foz, pero que cumpre unhas perspectivas sociais, entre elas, como
principal punto, é reservar 200.000€ para as axudas de emerxencia de acceso á residencia, como se
quedou cando se fixo o plan económico-financeiro .
Tamén no segundo está a aprobación da RPT, coa que se prevé dotar con arredor de 50.000€ para a súa
primeira aplicación este ano, dentro do pactado de catro anos. Ademais é necesario ampliar o persoal
de asuntos sociais cun asistente social máis, financiado en parte pola Xunta de Galicia, tendo que poñer
o Concello unha parte proporcional.
Diminúese case ao mínimo o capítulo de inversións, que queda en 95.211,12 €, inversións que xa
practicamente están pactadas. Unha delas é a parte proporcional da construción da canceira, arredor
de 35.000€, máis participacións doutras subvencións que se están solicitando, como o Plan único, o Plan
de Agader da Xunta de Galicia, e outras subvencións que teñen sempre unha parte proporcional do
Concello.
É certo que son uns orzamentos rigorosos obrigados pola regra de gasto e polo plan económicofinanceiro , que dan un superávit de 900.000 €, o cal non gusta a ninguén, porque os orzamentos
municipais son para gastarse, a situación económica do Concello é moi correcta, cun remanente alto, de
3.000.000 €, cun estado da caixa municipal de cerca tamén de 3.000.000 €, pero é un concepto contable
que obriga a eses 900.000 € máis unha partida de non gasto de 140.000 €, o que suma máis de
1.000.000 € de medidas de restrición do gasto.
Gustaríalles que neste proxecto de orzamento se usasen eses 900.000 € noutras cousas, que houbese un
Plan de emprego, un Plan de verán, compra de terreos por exemplo para a depuradora, ou outras
circunstancias ou inversións necesarias. Entende que non se cumpre rigorosamente o plan económicofinanceiro pero as medidas bastarán para que diferentes organismos saiban que en Foz estanse facendo
as cousas de forma rigorosa. Sacar 1.000.000 € deste orzamento é un esforzo importante e piden aos
grupos que entendan que son uns orzamentos necesarios, son os últimos orzamentos da lexislatura, a
nova corporación debe coller uns orzamentos que máis ou menos poida traballar con eles. É certo que
os gastos correntes que se establecen son feitos en base a gastos reais do ano pasado; trátase de que
non queden despois partidas fora de contabilidade.
Séguense mantendo as subvencións doutros anos, simplemente se aumenta unha subvención solicitada
por unha escola de baile que se quere formar no Concello. Loxicamente cambia a que había para o Asilo
que queda so coa parte proporcional do primeiro trimestre.
Cúmprese coa RPT, xa na Mesa de negociación colectiva foron aprobados polos traballadores estes
orzamentos na parte que a eles lles corresponde.

Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que son uns orzamentos
presentados a destempo, como acostuma a traer o PP, como fixo toda a lexislatura, sempre presentou
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Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que un ano máis, o primeiro
pri
que
teñen que dicir é que os presupostos volven a chegar tarde a esta corporación, que deberían ser
aprobados antes da finalización do ano 2018. Pero con todo iso, non é das veces que máis tarde o trae.
Destes presupostos preocúpanlles varias cousas: o informe demoledor de intervención, que non é para
nada favorable a estas contas.
Preocúpalles que non se cumpra o plan económico
económico-financeiro,
financeiro, algo no que FPF foi colaborador, porque
se pedía este plan para a apertura da nova residencia e participando de
dese
se plan, ven que agora trae uns
presupostos nos que se está incumprindo ese plan
plan.
Preocúpalles que cunha diferenza de ingresos e gastos de case 1.000.000 €, quen vai quedar sen as
obras e os beneficios dese diñeiro van ser os veciños, que están pagando os impostos. Desde a súa
formación dixéronllo máis veces, que o Concello de Foz estaba intervido. No seguinte punto hai que
aprobar un acordo de non dispoñibilidade, é dicir, que non se pode tocar unha partida de diñeiro
porque a Consellería de Facenda advirte
advirt de que ten que facer esa operación.
O que non se pode facer é presentar estes presupostos fai unha semana e tiveron comisión preparatoria
de pleno o luns. Non ten maioría absoluta e debe intentar negociar os presupostos co resto dos partidos
da corporación,
ón, e non o fixo. Porque hoxe, calquera grupo político que presente aquí unha emenda a
estes presupostos, vai facer que non poidan votarse nin ser aprobados. Se teñen un informe de
intervención en contra, se hai algunha emenda que saia hoxe adiante, aínda vai ser peor, porque se van
aprobar uns presupostos que non teñen nin informe de intervención.
Está presentando uns presupostos que ou os teñen que aceptar ou non, ou valen ou non valen. FPF
sempre dixo que viñan á política a cambiar a forma de facer as ccousas e dinlle que lle tenden a man,
piden que deixe estes presupostos encima da mesa e que para a semana que ven, que chame aos
grupos da corporación pa poñerse a negociar un
uns mellores presupostos para os veciños.
FPF non pode votar a favor destes presupo
presupostos
stos porque non son os que merecen os veciños nin
necesitan.
Está claro que hai unha partida moi importante que son os 200.000 € que FPF pedía no plan económicoeconómico
financeiro para axudar a pagar a todos aqueles residentes que non lles chegara o seu diñeiro para
p
pagar
a estancia na nova residencia. É un punto moi importante, pero tampouco a data de hoxe saben se
exactamente fan falta eses 200.000 € , e era conveniente tamén sabelo.
Polo tanto, FPF dille que deixen estes presupostos encima da mesa e que para a semana que ven se
senten os grupos políticos a negociar para facer uns mellores presupostos.
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recadou o suficiente e moito menos coas expectativas que se marcaron no capítulo de ingresos deste
concello.
Fálase tamén
mén de que non se recoñece unha débeda con Fenosa e queren saber a que é debido, e non se
especifica a contía nin o asunto, pero que parece ser que é unha reclamación xudicial de Fenosa a este
concello e se é o que el pensa, son uns cantos miles de euros.
O alcalde aclara que Fenosa reclama unha cantidade de 200.000€
200.000€ por unhas facturas de corrente que
non foi capaz de xustificar, e mentres non o xustifique non se poden pagar, porque a persoa que as
revisa di que había da mesma factura dez ingresos e entón iiso
so está nunha demanda xudicial . Ata que
Fenosa sexa capaz de xustificar perfectamente a factura non se lle pagará. Reclama 200.000 € pero igual
é moito menos. Iso xa é de hai tres ou catro anos.
Ramón Candia Rego di que o orzamento presentase con un super
superávit
ávit desde un punto de vista formal, iso
quere dicir que son números para cumprir o que determinan as normas, pero moi lonxe e sen indicar a
realidade económica do Concello.
Na cuestión do persoal tamén fai unha serie de advertencias a interventora sobre aass contías e as subas
que está en completo desacordo co que remitiu a empresa que fixo o asunto da RPT. Parece pouco seria
ou pouco formal o comportamento desa empresa fronte ao mesmo. Grazas á insistencia da interventora
para que dera uns números que se non
no aínda se estaría esperando hoxe por eles.
En consecuencia, o PSdG-PSOE,
PSOE, non querendo hipotecar o futuro deste concello máis do que está, vai
votar en contra.

ACTA DEL PLENO

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que no relativo ás comisións, que
esa carpeta rosa que contén o borrador do orzamento que presentou o alcalde, foilles entregada o día
da comisión, e poden presumir de rápidos pero non tanto e unha cousa tan seria como un orzamento
merece un pouco máis de tempo.
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O alcalde di que hai a proposición de deixala encima da mesa e votarase.
Parécelle ben que falen de que estes orzamentos veñen apurados pero que non pregunten pola razón.
Na última comisión que tiveron, o luns pasado, non aportaron nada nin quixeron aportar nada; fixo a
mesma presentación e PSdG-PSOE, FPF e BNG dixeron abstención. Díxolles que todo o que se puidera
facer alí e traballar neses orzamentos podíase traballar, pero fíxose caso omiso, parece que se reservan
ao pleno para botarlle en cara ao equipo de goberno cousas que se podían ter arranxado, polo que esa
vontade inicial tampouco a viu.
Esa vontade vea agora en FPF. Sempre intentan chegar a acordos nos orzamentos con todos os grupos,
sempre souberon que non teñen maioría e nalgún momento pactaron co BNG, nalgún momento con
FPF, polo que non se pode negar que este goberno foi sempre un goberno negociador e que meteu
cousas nos orzamentos de moitas propostas, incluso de grupos que despois acabaron non aprobando os
orzamentos.
O plan económico-financeiro permitiu que a día de hoxe estea aberta a residencia, ben o sabe o sr.
Sixto; sabíase que era moi restritivo pero que había que facelo si ou si, porque se non non permitían
abrir a residencia. O BNG tamén axudou en outros aspectos aínda que votase en contra do plan. O
PSdG-PSOE é o único grupo político desta corporación que non quería que abrira a residencia, e agora
pon no seu facebook que grazas a eles se abriu. Coa apertura da residencia, este plan xa cumpriu o seu
fin principal.
En segundo lugar, este plan houbo que facelo por dúas situacións, unha porque tivemos que pagar
1.000.000 € a Gestagua; que este equipo de goberno veu sempre apercibindo desde que está no
goberno de que se non se actualizaba a taxa íase ter ese problema, chegou a sentenza xudicial e deulle a
razón ao equipo de goberno e houbo que pagar 1.000.000 €, o que levou a desestabilizar as contas.
Tamén usar o remanente para facer o pavillón, que eran 600.000 €, e claro, daquela non se facía caso
dos informes dos técnicos e aprobábase o remanente con informes negativos, pero como interesaba
facer unha obra que naquel momento pediu o BNG, aí eran igual os informes técnicos.
Votando as contas son cinco do PP e cinco da oposición, co que co voto de calidade do alcalde aprobaba
os orzamentos, pero se FPF promete que vai con afán negociador o martes montan unha reunión,
sabendo as circunstancias que teñen; igual non se pode cumprir estritamente, pero pode quitarse
algunha cousa para meter no plan de emprego, pero con vontade de negociar e de sacar un acordo; que
informe a interventora das circunstancias que son e sen problema quince días máis para isto.
As axudas teñen agora mesmo unha partida que permite dar esas axudas ás persoas da residencia que
garante case catro meses de axudas, pero pide que participen coa vontade de sacar adiante uns
orzamentos.

ACTA DEL PLENO

os orzamentos con máis de tres meses de retraso do que marca a lei. Uns orzamentos maquillados por
exemplo na parte dos ingresos, recoñecendo a recadación do 100% dos ingresos estimados, cando no
Concello de Foz nunca se chegou a recadar nin sequera un 90%; incluíndo unha partida ficticia coma o
canon da auga, contrato que debera estar xa encima da mesa desde fai máis dun ano, de máis de
550.000 €, que para nada é real, xa que non se sabe se a auga vai ser municipal ou privada, e se ao final
é privada non se sabe se a nova concesionaria aceptará ese canon.
Na parte do gasto, os orzamentos veñen limitados desde o momento que no punto seguinte se aprobará
unha partida de non dispoñibilidade. Imposible traballar xa que non se contemplan gastos fundamentais
para o desenrolo do Concello, como son o plan verán, o plan emprego, as achegas a cultura …
Unha partida de gasto de 200.000 € para a axuda aos residentes da nova residencia que mesmo a
interventora di que é unha axuda case imposible de solicitar e xustificar tal e como está redactada, co
cal tamén habería que debater se é necesario incluílo nos orzamentos.
Polo tanto uns orzamentos, falando desde o tema legal, afectados pola mala xestión económica e
financeira do equipo de goberno, xa que están retidos polo Ministerio de Facenda en máis de 500.000 €,
porque se fixeron as cousas mal durante moito tempo.
Se se aproban estes orzamentos para o PP perfecto, pero para o ano que ven, en vez de traer 800.000 €
en facturas en recoñecemento extraxudicial, virán 2.000.000 €. É algo aberrante e o BNG non vai ser
cómplice desta xestión económica, polo que votarán en contra.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O alcalde di que estaba colgada no Gestiona e que lles enviou por un grupo que ten a corporación por
Whatsapp unha declaración
eclaración de intencións .

Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía,
Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
deixar enriba da mesa a aprobación do orzamento municipal para o ano 2019,
2019, coa seguinte votación:
Votos a favor: (8):
): todos os membros do PP (5); todos os membros do PSOE (1); todos os membros do
FPF (2).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (2): todos os membros do BNG.
BNG
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
Deixar enriba da mesa a aprobación do orzamento municipal para o ano 2019.2019
6.- APROBACIÓN ACORDO DE NON DISPOÑIBILIDADE.DISPOÑIBILIDADE
A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno
Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada
ada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, di que so vai facer dúas puntualizacións
pequenas: é certo que os informes estaban colga
colgados
dos no Gestiona como ultimamente é costume. Sempre
criticamos cando a información non se nos daba en tempo e forma pero ultimamente si que se fai , e ela
traíaos revisados e subliñados á comisión do luns e é certo que cando chegaron, a maiores tíñanos
impresos
resos encima da mesa, e polo grupo o día 15 xa adiantara o alcalde as súas intencións. Recoñece que
as comisións son pouco construtivas. A principio da lexislatura nas comisións si que se votaba e se
chegaba a acordos, polo que ao que lle toque entrar en xxuño
uño que colla a boa costume de utilizar as
comisións para o que son, para preparar os plenos, porque así isto viría masticado e non faría falta
atrasar máis os prazos.
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Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, primeiro quere aagradecer
gradecer que o
alcalde colla a súa proposta, porque sabe que eles sempre que intentan negociar algo fano en plan
construtivo. É certo que os informes estaban colgados no Gestiona e tamén que lles entregou a carpeta
o luns en man, pero o alcalde di que o lu
ns todos os grupos políticos se abstiveron, pero ese día, aínda
luns
que algún dos grupos políticos que están fixeran algo, ou meteran algo, hoxe non se poderían traer os
presupostos a debate, porque a interventora ten que facer o traballo e lévalle o seu tempo,
tempo e se hai
modificacións no presuposto hai que modificar tamén os informes, polo que non é tan sinxelo.

ACTA DEL PLENO

Continúa Ramón Candia Rego dicindo que o alcalde ten unha obsesión co PSdG-PSOE,
PSOE, no de que foi o
único que non apoiou a apertura da residencia.
residencia. O que iniciou o proceso da residencia foi o PSdG
PSdG-PSOE
xa fai uns cantos anos, o alcalde
lde polo PSdG
PSdG-PSOE,
PSOE, José María García Rivera. Tardouse innecesariamente
en poñela a funcionar por unha obsesión do PP local por facer dúas cousas que ao final non se deron
esas circunstancias. Quixo enredar tanto, que a consecuencia é que aqueles que non teñan 900 €, de
momento, vanse ter que quedar fora. Xa o advertiron no seu momento e seguen confirmándoo agora.
Os informes de intervención, entre outras cousas, di que a aplicación da ordenanza é contraria a toda
lóxica .
E respecto á débeda de Gestagua p
pregunta
regunta se o alcalde puxo todos os medios necesarios para que fose
distinto, porque nos anos anteriores foi o PP o que non quixo aumentar o prezo da auga, repetidas
veces.

Vista a aprobación do PEF (Plan económico Financeiro) conforme o artigo 25.1 a) da Lei Orgánica de
Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, no anterior exercicio, e que engloba dúas
anualidades 2018 e 2019. (EXPDT 1581/2017).
Visto que unha das medidas recollidas no Plan Económico Financeiro, en materia de gastos e de contención
dos mesmos recollida no Plan fai referencia a un acordo de non dispoñibilidade por importe de 140.000,00€
na aplicación orzamentaria 161.2260400. (EXPDT 1581/2017).
Vista a proposta de Orzamento para o 2019. (EXPT 1545/2018).
Vistos informes de Intervención sobre proposta de Orzamento para o 2019. (EXPT 1545/2018).

En este caso non se fai referencia a un incumprimento se non a unha obriga recollida no propio Plan
Económico Financeiro.
Propoño ao Pleno do Concello que, previa deliberación e exame do expediente, aprobe a seguinte proposta
de acordo:
-Aprobar un acordo de non dispoñibilidade por importe de 140.000,00€, na aplicación orzamentaria
161.2260400, para o cumprimento do recollido no Plan Económico Financeiro”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

ACTA DEL PLENO

Considerando o artigo 25.1 a) da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sostenibilidade financeira, no caso de falta de presentación, de falta de aprobación ou incumprimento do
PEF ou plan de requilibrio, deberá : aprobar , no prazo de 15 días desde que se produza o incumprimento, a
non dispoñibilidade de créditos e efectuar a correspondente retención dos créditos, que garantice o
cumprimento do obxectivo establecido, neste caso a regra do gasto.

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, e no RD 500/1990, do 20 de abril.

Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que votarán a favor.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, di que van absterse, porque entenden
que é un requirimento do Ministerio, pero non están de acordo coa xestión.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:
Votos a favor: (7): todos os membros do PP (5); todos os membros do FPF (2).
Votos en contra:
Abstencións: (3): todos os membros do PSOE (1); todos os membros do BNG (2).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Aprobar un acordo de non dispoñibilidade por importe de 140.000,00€, na aplicación orzamentaria
161.2260400, para o cumprimento do recollido no Plan Económico Financeiro.-
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Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que se van abster.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

7.- APROBACIÓN PROXECTO PLAN MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019: (Acondicionamento e
mellora de camiños en parroquia de San Acisclo)
Acisclo).A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
Pleno ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Vista a Resolución de 28 de decembro de 2018 para a concesión directa , mediante resolución, das
axudas correspondentes ao Plan de Mellora de camiños municipais 2019
2019-2020.

Tendo en conta o establecido nos artigos 231 a 236 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, e nos artigos 124 ao 137 do
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Contratos das
Administracións Públicas.
Considerando o disposto no artigo 147.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e no PXOM
do Concello de Foz.
Considerando
rando a atribución concedida ao Pleno polo artigo 22.2.ñ) da Lei 7/85, do 2 de abril, de Bases de
Réxime Local.
Propoño ao Pleno da Corporación, pleno ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, a
adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar o Proxecto técnico para acondicionamento e mellora de camiños na parroquia de
San Acisclo redactado polo técnico Ramón Rodríguez Paleo en febreiro de 2019 cun orzamento de
48.134 € e 10.108,14 euros de IVE, facendo un total de 58.242,14 €
SEGUNDO.- Comunicar
car a adopción deste acordo aos departamento afectados”
afectados”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde
Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente
a proposta e antecedentes deste asunto.
Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE,
PSOE, manifesta que están a favor.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que están a favor.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG,manifesta que están a favor.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta de
d Alcaldía,, obténdose o seguinte
seguint resultado:
unamidade (10 votos).
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Visto o informe xurídico de secretaría do 18.03.2019.

ACTA DEL PLENO

Vistos os informes urbanísticos subscritos polo arquitecto municipal do 25 e 26 de febreiro de 2019 no
que se conclúe a viabilidade urbanística do proxecto así como o cumprimento da normativa sectorial.

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Visto o Proxecto técnico para acondicionamento e mellora de camiños na parroquia de San Acisclo
redactado polo técnico Ramón Rodríguez Paleo en febreiro de 2019 cun orzamento de 48.134 € e
10.108,14 euros de IVE, facendo un total de 58.242,14 €.

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar o Proxecto técnico para acondicionamento e mellora de camiños na parroquia de
San Acisclo redactado polo técnico Ramón Rodríguez Paleo en febreiro de 2019 cun orzamento de
48.134 € e 10.108,14 euros de IVE, facendo un total de 58.242,14 €
SEGUNDO.- Comunicar a adopción deste acordo aos departamento afectados.-

8.- APROBACIÓN DEFINITIVA RPT.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:

Tendo en conta que o 10.04.2018 convócase a preceptiva mesa de negociación (conxunta
funcionarios e laborais), para proceder nego ciación do texto presentado pola empresa JL
TUDO CONSULTORIA EN ORGANIZACIÓN.
Visto que o 10.04.2018,
constitúese e celébr ase Mesa de Negociación Conxunta
(funcionarios e laborais), na que comeza o debate do texto proposto de Relación de
Postos de Traballo, segundo consta na acta correspondente e na que se acorda entre outros
puntos:

“Primeiro.- A aplicación dun CPT para aqueles traballadores que verían reducido o seu salario
respecto á RPT anterior, para que non o perdan”.
Visto o acordo plenario do 2.08.2018 no que se aproba inicialmente a RPT do Concello de Foz.
Tendo en conta a publicación do acordo de aprobación inicial da RPT do Concello de Foz no
BOP nº 195 do 25.082018.
Visto o Informe da encargada de rexistro do 13.03.2019 das alegacións e reclamacións
presentadas.
Visto o Informe presentado pola empresa JL TUDO CONS ULTORIA EN ORGANIZACIÓN respecto
das alegacións presentadas con RE 964 do 13.03.2019.
Vistos os documentos definitivos en base as alegacións presentadas redactados por JL TUDO
CONSULTORIA EN ORGANIZACIÓN consistentes en :
-

Documento nº2: Organigrama, funcións e RPT. RE 963 do 13.03.2019
Documento nº3: Valoración de Postos. RE 959 do 13.03.2019.

Visto o informe xurídico de secretaría do 18.03.2019.
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Tendo en conta que mediante decreto de alcaldía 2016-008 do 16.11.2016, resolvese
adxudicar á empresa JL TUDO CONSULTORIA EN ORGANIZACIÓN , o contrato de servizos para
a asistencia técnica ao Concello de Foz na actualización da relación de postos de traballo.
O importe de contrato ascende de 7.500 euros mais 1.575 euros de IVE, TOTAL 9.075 euros.

ACTA DEL PLENO

Visto a Relación de Postos de Traballo vixente do Concello de Foz, aprobada definitivamente por acordo
plenario do 25.02.2010 e publicada no BOP de Lugo o 15.03.2010, e que ao mesmo tempo foi obxecto de
nova publicación (para corrección de erros) o 24.04.2010 no BOP da provincia de Lugo.

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

“PROPOSTA

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Visto o informe de intervención do 20.03.2018.
Considerando o disposto no Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado
por RDL 5/2015, de 30 de outubro; a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o
Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido de disposicións
vixentes en materia de réxime local; a Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia; o Texto
Refundido do Estatuto dos traballadores aprobado
aprobado por RDL 2/2015, do 23 de outubro, e demais
normativa concordante.
Considerando que conforme establece o artigo 22.2.i) da Lei 7/85 de 2 de Abril, corresponde ao Pleno da
Corporación a aprobación por maioría simple da Relación de Postos de Traballo.

NOMBRE
CSIF
BARBARA ELISABET RAMOS EDROSA
FATIMA FERNANDEZ MIGUEZ
Mª ANTONIA DOCE VAZQUEZ
BLANCA ESTHER CAMPOS LOPEZ
CRISTINA BALSEIRO FERNANDEZ
FELIPE SANCHEZ FERNANDEZ
Mª FE ROUCO CASERIO
VANESSA IGLESIAS SANCHEZ
ROBERTO JUSTO CASTRO
SUSANA DIAZ GARCIA
JOSE RODRIGUEZ GARCIA
CARLOS LOPEZ GONZALEZ
ANA PEREZ MOREDA
ANTONIO VIZOSO HERMIDA
PILAR LOPEZ PEREZ
DAVID GOMEZ OROZA
Mº Pilar Villarino Rivas
JOSE REGO REGO
CARMEN SECO ALEJOS
CANDIDO RODRIGUEZ GIL
Mª PILAR BOUSO LEIRAS
ANTONIO R. LESTEGAS MOREDA

ALEGACIÓNS
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
ESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
ESTIMADA
ESTIMADA
PARCIALMENTE
DESESTIMADA
ESTIMADA
PARCIALMENTE
DESESTIMADA
DESESTIMADA

TERCEIRO.- Unha vez aprobada definitivamente a modificación da Relación de Postos de Traballo
publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e remitirase unha copia da mesma á Administración
do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma.
CUARTO.- Notificar aos interesados.
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SEGUNDO.-Contestar
Contestar ás alegacións prese
presentadas
ntadas no sentido expresado no informe presentado por JL
TUDO CONSULTORIA EN ORGANIZZACIÓN
N con RE 964 do 13.03.2019, de acordo coa seguinte táboa:

ACTA DEL PLENO

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Foz.

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de asuntos do Pleno, a
adopción do seguinte ACORDO:

QUINTO.- Respecto das prazas creadas por a declaración de indefinidos non fixos por Sentencia xudicial,
quedarán adscritos de forma provisional unha vez que a RPT se aprobe definitivamente e deveña firme
así como se produza preceptiva modificación orzamentaria a tal efecto”.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, di que ten pouco que engadir, pero ,
en resumo, é unha RPT moi traballada durante esta lexislatura, na que os traballadores estiveron moi
implicados , que estivo moi revisada e traballouse moi obxectivamente , mirando o ben do posto do
traballo, e están contentos con esta proposta. A maioría dos traballadores están contentos con esta
RPT e entenden que o informe desfavorable é porque a RPT está desfasada e vai ser difícil achegala á
realidade nestes tres anos.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta de Alcaldía, obténdose o seguinte resultado:

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que están satisfeitos de
que a RPT veña a debate plenario. Sempre que se fan estas cousas vai haber xente contenta e xente
descontenta, porque hai que tomar decisións. A empresa fixo as consultas oportunas e valorou os
postos de traballo. Houbo esa primeira aprobación inicial e os traballadores presentaron as
alegacións, pero vese que hai un traballo feito. Para FPF é importante que a representación dos
traballadores estea conforme. Entenden que é de difícil aplicación neses catro anos, pero vanse
abster para que saia adiante.

ACTA DEL PLENO

Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que se van abster a tenor do
dito no informe da interventora, desfavorable, porque a subida que supón, incluso unha vez
realizados os cálculos de redución daquelas prazas que obrigatoriamente deben incluírse no
orzamento e que poderían chegar a considerarse como supostos excepcionais. Falan de que o cobro
destes incrementos salariais poderían transmitirse durante dez anos . Cústalles traballo aprobar algo
definitivamente cun informe desfavorable.

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Foz.
SEGUNDO.-Contestar ás alegacións presentadas no sentido expresado no informe presentado por JL
TUDO CONSULTORIA EN ORGANIZACIÓN con RE 964 do 13.03.2019, de acordo coa seguinte táboa:
NOMBRE
CSIF
BARBARA ELISABET RAMOS EDROSA
FATIMA FERNANDEZ MIGUEZ
Mª ANTONIA DOCE VAZQUEZ
BLANCA ESTHER CAMPOS LOPEZ
CRISTINA BALSEIRO FERNANDEZ
FELIPE SANCHEZ FERNANDEZ
Mª FE ROUCO CASERIO
VANESSA IGLESIAS SANCHEZ
ROBERTO JUSTO CASTRO
SUSANA DIAZ GARCIA
JOSE RODRIGUEZ GARCIA

ALEGACIÓNS
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
ESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
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Votos a favor: (7): todos os membros do PP (5); todos os membros do BNG (2).
Votos en contra:
Abstencións: (3): todos os membros do PSOE (1); todos os membros do FPF (2).

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

TERCEIRO.- Unha vez aprobada definitivamente a modificación da Relación de Postos de Traballo
publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e remitirase unha copia da mesma á
Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma.
CUARTO.- Notificar aos interesados.
dos.
QUINTO.- Respecto das prazas creadas por a declaración de indefinidos non fixos por Sentencia
xudicial, quedarán adscritos de forma provisional unha vez que a RPT se aprobe definitivamente e
deveña firme así como se produza preceptiva modificación o
orzamentaria a tal efecto.-

9.- SOLICITUDES Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO: AUGAS DE
GALICIA. EXPTES. CLAVES: DH.A27.62840 (ABASTECEMENTO PARROQUIA DE SANTA CILLA), E
DH.A27.62860 (ABASTECEMENTO PARROQUIA DE CORDIDO)
CORDIDO).A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada
rada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Vista a necesidade de solicitar a Augas de Galicia a Concesión dun caudal medio de 101,22 l/s
procedente do Río Ouro, no lugar de Fontao, parroquia de Santa Cilla do Valadouro, no Concello de Foz
(Lugo), con destino a abastecemento da poboación para os uso
usoss doméstico, industrial e gandeiro (Clave:
DH.A27.62840), e a Concesión dun caudal medio de 0,665 l/s procedente do Río Coruxo, no lugar de
Cordido, parroquia de Cordido, no Concello de Foz (Lugo), con destino a abastecemento da poboación
para os usos doméstico
stico e gandeiro (Clave: DH.A27.62860), conforme escritos da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio – Augas de Galicia- Servizo Territorial de Lugo, de data 2 de xullo de
2018, no que indican, entre outros, que para poder continuar coa tramitación
tramitación do expediente necesitase
“…Xustificación da capacidade de obrar: certificación da aprobación da solicitude feita pola
Corporación Municipal en Pleno ou (en Comisión con ratifación posterior do Pleno)…”
Pleno)…”.
Considerando a atribución concedida ao Pleno
Pleno polo artigo 22.2.ñ) da Lei 7/85, do 2 de abril, de Bases de
Réxime Local.
Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, a
adopción do seguinte ACORDO:

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

CARMEN SECO ALEJOS
CANDIDO RODRIGUEZ GIL
Mª PILAR BOUSO LEIRAS
ANTONIO R. LESTEGAS MOREDA
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Mº Pilar Villarino Rivas
JOSE REGO REGO

DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA
ESTIMADA
ESTIMADA
PARCIALMENTE
DESESTIMADA
ESTIMADA
PARCIALMENTE
DESESTIMADA
DESESTIMADA

ACTA DEL PLENO

CARLOS LOPEZ GONZALEZ
ANA PEREZ MOREDA
ANTONIO VIZOSO HERMIDA
PILAR LOPEZ PEREZ
DAVID GOMEZ OROZA

PRIMEIRO: Solicitar á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio –Augas de Galicia- a
Concesión dun caudal medio de 101,22 l/s procedente do Río Ouro, no lugar de Fontao, parroquia de
Santa Cilla do Valadouro, no Concello de Foz (Lugo), con destino a abastecemento da poboación para os
usos doméstico, industrial e gandeiro (Clave: DH.A27.62840) e a Concesión dun caudal medio de 0,665
l/s procedente do Río Coruxo, no lugar de Cordido, parroquia de Cordido, no Concello de Foz (Lugo), con
destino a abastecemento da poboación para os usos doméstico e gandeiro (Clave: DH.A27.62860).
SEGUNDO: Notificar este acordo, unha vez aprobado polo Pleno, á Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio –Augas de Galicia-“.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente
a proposta e antecedentes deste asunto.
Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que están a favor.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que están a favor.

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
PRIMEIRO: Solicitar á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio –Augas de Galicia- a
Concesión dun caudal medio de 101,22 l/s procedente do Río Ouro, no lugar de Fontao, parroquia de
Santa Cilla do Valadouro, no Concello de Foz (Lugo), con destino a abastecemento da poboación para
os usos doméstico, industrial e gandeiro (Clave: DH.A27.62840) e a Concesión dun caudal medio de
0,665 l/s procedente do Río Coruxo, no lugar de Cordido, parroquia de Cordido, no Concello de Foz
(Lugo), con destino a abastecemento da poboación para os usos doméstico e gandeiro (Clave:
DH.A27.62860).
SEGUNDO: Notificar este acordo, unha vez aprobado polo Pleno, á Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio –Augas de Galicia- .-

10.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL BNG PARA A MELLORA DOS ACCESOS Á BASÍLICA DE SAN
MARITÑO.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Para o BNG de Foz a Basílica de San Martiño foi sempre un evidente foco de interese ao respecto da súa
conservación e posta en valor.
A creación do Centro de Interpretación do Románico na casa reitoral foi un proxecto do BNG no bipartito
que o PP deixou morrer cando as instalacións estaban listas. Cando fixo falta, tirouse desta idea e o PP, a
xeito de mala copia, apropiouse do proxecto facendo seu o que outros xa iniciaran, mais incompleto
como é evidente. Por riba de manter o aseos exteriores no entorno da fonte da Zapata, que dan unha
lamentable benvida ao aparcamento da basílica nun bo exemplo de feísmo do PP, os accesos son
francamente mellorables. O vial que comunica en perpendicular a estrada da Deputación LU-2001 e a
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Votos a favor: (8): todos os membros do PP (5); todos os membros do FPF (2); todos os membros do
PSOE (1).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (2): todos os membros do BNG (2).

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que están a favor.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

estrada que continúa por riba da fachada oeste da basílica diante da portada principal cara a
Ferreiravella,
avella, é un embudo que provoca en moitos casos dificultades para o paso de vehículos e mesmo
dificulta o uso dos contedores soterrados (outra pésima idea de ubicación ao pé da fonte da Zapata) en
numerosas ocasións.
Por estes motivos o grupo municipal do BNG-AA
AA de Foz insta ao Goberno do Concello de Foz á adopción
do seguinte ACORDO:
1. Mellorar o entorno da Basílica de San Martiño, liquidar dunha vez os aseos exteriores que de xeito
deplorable dan unha pésima imaxe deste monumento e a mellorar o vial de acceso que rodea o
aparcamento cara a fachada principal do monumento”.
monumento”

O alcalde di que todo o que sexa mellorar o Concello está ben. San Ma
Martiño
rtiño é un punto de encontro de
máis de 27.000 persoas, estase facendo un servizo estupendo de guía nestes últimos cinco anos, que
está fomentando que sexa un dos puntos máis visitados da Mariña, a apertura do Centro de
Interpretación non deixa de axudar a todo isto. Non é fácil nunha zona protexida por patrimonio, polo
que se van abster.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta d
do Grupo Municipal BNG,, obténdose o seguinte
resultado:
Votos a favor: (5): todos os membros do BNG (2); todos os membros
membros do FPF (2); todos os membros do
PSOE (1).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (5): todos os membros do PP (5).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Mellorar
Mellorar o entorno da Basílica de San Martiño, liquidar dunha vez os aseos exteriores que de xeito
deplorable dan unha pésima imaxe deste monumento e a mellorar o vial de acceso que rodea o
aparcamento cara a fachada principal do monumento
monumento.11.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL BNG PARA QUE SE EXECUTE O ACCESO CENTRAL A FOZ DESDE A
VEIGA DA SARA.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada
rada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Os accesos ao casco urbano do noso concello e ás parroquias do ámbito rural desde o mesmo son un
elemento vertebrador da nosa estrutura socioeconómica, e deben favorecer os intercambios e a
comunicación entre os distintos núcleos de poboación.
Os Plans de Ordenación do Territorio a nivel municipal deben incluír estes accesos tendo en conta para o
seu deseño os criterios de respecto polo medio ambiente, polo patrimonio cultural e polos núcleos
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Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que están a favor.

ACTA DEL PLENO

Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG
PSdG-PSOE,
PSOE, di que están de acordo pero
gustaríalles
es que esta moción fose acompañada dun informe técnico para saber o que se pode facer alí.

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente
Alcalde
un turno de intervencións, dándolle a palabra a María
Teresa Rego Cabanas, concelleira do grupo municipal do BNG, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.

habitados. Neste sentido, o BNG presentou nos anos 2007 e 2013 durante o prazo de exposición pública
unha serie de alegacións ao PXOM, entre as cales figuraba a solicitude dun acceso central a Foz desde a
Veiga da Sara cara ao centro da vila. Anteriormente, xa no ano 1995, o BNG presentaba unha moción
na que reclamaba á Demarcación de Carreteras de Galicia que tivese en conta as suxerencias feitas por
unha Comisión de Traballo Municipal sobre o Proxecto da Estrada da Costa no seu tramo FazouroEspiñeira, entre elas dotar á variante de Foz dun novo acceso central.
Este acceso central a Foz desde a variante melloraría os enlaces con Marzán, co Bispo Santo, co centro
da vila e coas parroquias, e axudaría a desconxestionar o tráfico actual da rúa do Pilar e de Álvaro
Cunqueiro. Debería incluír tamén a reforma da rúa do Cemiterio, que sería o último tramo e o acceso ao
centro urbano.
Por estes motivos o grupo municipal do BNG-AA de Foz insta ao Goberno do Concello de Foz á adopción
do seguinte ACORDO:

Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que se nota que empezou a
campaña electoral e xa cada partido político se sitúa. É verdade que está dando algo de rebumbio ese
acceso central, FPF é moito máis novo, pero efectivamente tamén levaban un acceso central hai catro
anos no programa. Como son humildes non poden facer grandes vídeos nin grandes propagandas nin as
van facer, o fondo da cuestión e o interesante é que se faga un terceiro acceso a Foz e están totalmente
de acordo.
Xa levan moitos anos e gobernando no goberno da nación o PSOE e o PP e non se fixo, e no goberno
local gobernando o PSOE e o PP e nada, polo tanto, parece que é un pouco aproveitarse da ocasión de
que veñen as eleccións e dicir que van facer o terceiro acceso.
É necesario e vano votar a favor, e tanto lles da que o presente o BNG, o PSdG-PSOE, como o PP, e van
traballar para que iso sexa unha realidade.
O alcalde di que son moito máis pragmáticos e está claro que isto é unha cuestión de oportunidades, a
ver quen di a cousa máis rechamante. O Concello de Foz xa hai máis de trinta anos que expuxo esa
circunstancia, chegou incluso a traer algún conflito e daquela dixeron que ter tres accesos a un pobo en
menos dun quilómetro era unha barbaridade. E séguense tendo os mesmos problemas , o acceso a Foz
que hai que arranxar é a entrada por Vilaxoane; non se poden poñer a facer 400 entradas cando hai
unha entrada que é penosa e que o di todo o mundo. Practicamente todo o mundo que veña da parte
leste e que queira entrar a Foz, o 80% vai entrar por Vilaxoane e vai seguir sendo por unha entrada
lamentable.
Está ben que se lle sega o curso ao Sr. Cajoto, pero teña coidado que despois cabréase e di que o
insultan ; non debe estar acostumado a ter debates. Non poden entrar ao trapo á xente con estas
circunstancias, porque hai cousas máis importantes que facer. Foi o primeiro en recoñecer que se pasou
co “megaporto”, e falouno na anterior campaña, son cousas que parece que se poden facer, pero non
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Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que hai un matiz, como
moi ben di na moción, o acceso central ven reivindicándose moitos anos, desde que se empezou a falar
da variante, pero o que se falaba entón, e sobre todo nuns principios, era a intersección coa estrada que
vai ao Santo, que da enlace non so a este, se non a Marzán en dirección Foz, e ás parroquias de San
Martiño, Santa Cilla, San Acisclo dirección ao Santo.
Independentemente de quen foi o primeiro que falou do ovo ou da galiña, cada un ten a liberdade de
expresar a súa intención, e uns días despois FPF tamén falou sobre esa intención.
O acceso proposto polo PSdG-PSOE parece moito máis ambicioso que o que pon o BNG na súa moción, e
no transcurso da campaña xa se irán vendo esas variables, pero están no seu dereito de expoñer o que
lles parece máis interesante para o interese xeral do pobo.
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A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, dándolle a palabra a María
Teresa Rego Cabanas, concelleira do grupo municipal do BNG, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.

ACTA DEL PLENO

1. Que o Concello inste ao Ministerio de Fomento a executar as obras do acceso central a Foz desde a
Veiga da Sara cara ao centro da vila”.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Finalizado o debate, sométese a votación a proposta d
do Grupo Municipal BNG,, obténdose o seguinte
resultado:
Votos a favor: (5): todos os membros do BNG (2); todos os membros do FPF (2); todos os membros do
PSOE (1).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (5): todos os membros do PP (5).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG
PSdG-PSOE,
PSOE, di que é de moi mal gusto insultar, e
o alcalde insultou deliberadamente ao candidato do PSdG-PSOE,
PSdG PSOE, Fran Cajoto, porque cando non lle
gusta unha cousa en vez de tratar de razoar o seu punto de vista, como intentou facer agora, sáenlle
exabruptos ou polo menos palabras de mal gusto.
En relación aos accesos a Foz, non sabe o que fixo o alcalde durante oito anos, porque nas normas
subsidiarias xa estaba mellorado o acceso por Vilaxoane; critica que se fixeron unhas beirarrúas cando
pasou de Fomento ao Concello, cando se fixeron para protección dos peóns, pero despois non se fixo
nada.
Quizás ese é o problema mental que ten o alcalde de Foz, que non lle deixa ver con claridade
claridade a realidade
das cousas,
as, e xa verá cando teña aquí a Fran Cajoto, que é unha persoa educada e que non se cabrea,
porque paciencia ten a dun xeral de cabalería.

ACTA DEL PLENO

era o momento e recoñecérono. E cree que isto é unha cousa parecida; todo o mundo ten dereito a
crear ilusións, pero nun pobo coma Foz , en menos dun quilómetro, tres accesos, e o que se vai seguir
usando o 70%, vai seguir exactamente igual ; iso é o que verdadeiramente reclaman os veciños, que se
arranxe Vilaxoane. Ese acceso non contempla a autovía, que se vai facer antes, co que para coller ese
acceso habería que ir á rotonda de Vilaxoane pa entrar por Marzán.
Cando se fixo esa cesión desas estradas
estra
ao Concello e deuse 1.000.000 de € para nada se mellorou ese
acceso,, recibiuse sen arranxar antes esa curva. Fixéronse as beirarrúas, pero non se arranxou a curva. De
feito en algunha moción se pediu arranxar esa curva.

12.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE
PSOE PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A EFECTUAR O
MANTEMENTO NECESARIO DO EXTERIOR DO EDIFICIO DO CENTRO DE SAÚDE DE FOZ
FOZ.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente a presente
proposta, na sesión celebrada
rada o día 25 de marzo de 2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
O Centro de Saúde de Foz presenta una estado exterior deplorable cunha falta de mantemento
importante, tal e como se pode comprobar nas imaxes adxuntas.
Dende a súa construción e posterior ampliación, no exterior do edificio non se fixo ningunha labor de
limpeza e mantemento.
Á vista están os des perfectos que presenta, a insalubridade, por verdín en moho, que invade o exterior
da edificación, incumprindo as máis mínimas condicións de ornato que debe presentar calquera edificio
público.
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-Que
Que o Concello inste ao Ministerio de Fomento a executar as obras do acceso central a Foz desde a
Veiga da Sara cara ao centro da vila.vila

Entendemos que os técnicos do Servizo Galego de Saúde deben valorar, supervisar e analizar outras
posibles deficiencias ou patoloxías que, o paso do tempo, pode ter provocado en dito edificio.
Co motivo de darlle solución a estes problemas, o PSdeG-PSOE de Foz, propón ao Concello Pleno a
adopción do seguinte ACORDO:
-Tomar medidas para corrixir o abandono do ornato e a estética que deben primar nos edificios públicos
que, a simple vista, se observan.
-Diagnosticar outras posibles deficiencias que poida presentar o edificio que alberga o Centro de Saúde
de Foz.
-Colaboración co Concello de Foz na subsanación das deficiencias que poidan ser competencia do
mesmo”.

Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, di que a favor.
O alcalde manifesta que tamén están a favor, que é certo que lle fai falta unha limpeza a esa fachada,
que debe levar uns vinte anos de servizo, e que é necesario arranxalo.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal PSOE, obténdose o seguinte
resultado: unanimidade (10 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Tomar medidas para corrixir o abandono do ornato e a estética que deben primar nos edificios
públicos que, a simple vista, se observan.

ACTA DEL PLENO

Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que van votar a favor.

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, dándolle a palabra a
Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, que explica primeiramente a
proposta e antecedentes deste asunto.

-Colaboración co Concello de Foz na subsanación das deficiencias que poidan ser competencia do
mesmo.PARTE II. CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO
1.- DECRETOS DA ALCALDIA.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 16 de febreiro de 2019 ao 15 de marzo de 2019, que a seguir
se transcriben:

RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DITADOS ENTRE O 16/02/2019 AO 15/03/2019
NOME
DECRETO 2019-0177 [DECRETO DIETAS 1-2019]

DATA
15/03/20
19 13:49
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-Diagnosticar outras posibles deficiencias que poida presentar o edificio que alberga o Centro de
Saúde de Foz.

01/03/20

DECRETO 2019-0174
0174 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0173
0173 [Decreto aprobación e ordenación pago edicto en B.O.P.]
DECRETO 2019-0172
0172 [Resolución Alcaldía ordenación pago cert. Final Remod. Avda. Alvaro Cunqueiro]
DECRETO 2019-0171
0171 [Ordenación pagos auxuda natalidade 2018]
DECRETO 2019-0170
0170 [Aprobación e ordenación pago edicto en B.O.P. aprobación e período cobro
padrón caixeiros]
DECRETO 2019-0169
0169 [RESOLUCIÓN ALCALDÍA DE ENCOMENDA DE XESTIÓN]
DECRETO 2019-0168
0168 [RESOLUCION ALCALDÍA DECLARANDO INNECESARIEDADE LICENZA DE
SEGREGACIÓN]
DECRETO 2019-0167
0167 [RESOLUCION REXISTRO]
DECRETO 2019-0166
0166 [20190311_DECRETO ALCALDÍA PADRÓN
PADRÓN-MATRÍCULA TAXA CAIXEIROS
AUTOMÁTICOS - EXERCICIO 2019]
DECRETO 2019-0165
0165 [DECRETO marcos presupuestarios 2020
2020-2022]
DECRETO 2019-0164
0164 [DECRETO APROBACIÓN DE FRAS Nº 10 EXPDT 338
338-2018.Con IR]
DECRETO 2019-0163
0163 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0162 [RESOLUCION]
DECRETO 2019-0161 [RESOLUCION]
DECRETO 2019-0160 [RESOLUCION]
DECRETO 2019-0159
0159 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0158
0158 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0157
0157 [DECRETO APROBC FRAS Nº 9. REFORMA PARQUE AS LAGOAS EXPDT 991
991-2018]
DECRETO 2019-0156
0156 [DECRETO 1º bimestre 2019]
DECRETO 2019-0155
0155 [RESOLUCION DEVOLUCION AVAL]
DECRETO 2019-0154
0154 [DECRETO ALCALDIA ESTABLECENDO SERVIZOS MINIMOS PARA A FOLGA DO DIA
8 DE MARZO DE 2019]
DECRETO 2019-0153 [DECRETO]
DECRETO 2019-0152
0152 [RESOLUCION CUMPRIMENTO TRIENIO POR Leivas Rodríguez Alberto]
DECRETO 2019-0151
0151 [RESOLUCION CUMPRIMENTO BIENIO POR Rodriguez Giral Olaya]
DECRETO 2019-0150
0150 [RESOLUCION CUMPRIMENTO BIENIO POR Vijande Legaspi Maria Elena]
DECRETO 2019-0149
0149 [RESOLUCION CUMPRIMENTO BIENIO POR Rodríguez Varela Maria Salome, 5º
bienio]
DECRETO 2019-0148
0148 [1800057.aa_prescr]
DECRETO 2019-0147
0147 [Resolución imposición sanciones con puntos 22/02/2019]
DECRETO 2019-0146
0146 [DECRETO DE PERSOACIÓN E ENCOMENDA DE XESTIÓN]
DECRETO 2019-0145
0145 [RESOLUCION ALCALDIA CONCESIÓN LICENZA DE SEG
SEGREGACIÓN E AGREGACIÓN
SIMULTÁNEA DE FINCAS]

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

DECRETO 2019-0143
0143 [DECRETO PAGO RELAC. POLIDEPORTIVO MARZÁN]

DECRETO 2019-0175
0175 [RESOLUCION ALCALDIA]

Cod. Validación: 6RNXHTJ4AMJFR6M6CTFGPQRA3 | Corrección: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 19 a 27

DECRETO 2019-0144
0144 [RESOLUCIÓN CONCESIÓN CENIMA]

15/03/20
19 13:49
15/03/20
19 13:49
14/03/20
19 13:53
14/03/20
19 13:52
14/03/20
19 13:52
14/03/20
19 13:51
14/03/20
19 13:49
14/03/20
19 13:49
13/03/20
19 13:59
12/03/20
19 13:11
12/03/20
19 13:11
12/03/20
19 13:10
12/03/20
19 10:25
12/03/20
19 10:22
11/03/20
19 12:25
11/03/20
19 12:24
11/03/20
19 12:24
11/03/20
19 12:24
11/03/20
19 12:23
11/03/20
/03/20
19 12:21
11/03/20
19 12:21
09/03/20
19 20:59
07/03/20
19 13:48
06/03/20
19 16:47
05/03/20
19 18:54
05/03/20
19 18:54
05/03/20
19 18:53
05/03/20
19 18:52
05/03/20
19 18:52
04/03/20
19 19:57
04/03/20
19 19:57
04/03/20
19 19:56
04/03/20
19 19:55

DECRETO 2019-0176 [RESOLUCION ALCALDIA 1]

ACTA DEL PLENO

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

DECRETO 2019-0140 [RESOLUCION ALCALDIA 1]
DECRETO 2019-0139 [RESOLUCION ALCALDIA AUTORIZACION LICENZA DE SEGREGACIÓN E
AGREGACIÓN DE FINCAS]
DECRETO 2019-0138 [DECRETO ALCALDIA DE CONCESIÓN DO SAF A DEPENDENTES]
DECRETO 2019-0137 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0136 [20180911_Resolución_DECRETO 2018-0615 [DECRETO [DECRETO DECRETO
LINEAS FUNDAMENTALES PPTO 2019]]]]
DECRETO 2019-0135 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0134 [RESOLUCION ALCALDIA 1]
DECRETO 2019-0133 [RESOLUCION ALCALDIA NOMEAMENTO DEFINITIVO DE PERSOAL E APROBACION
DEFINITIVA LISTA DE RESERVA PRAZAS LIMPIADOR]
DECRETO 2019-0132 [RESOLUCION ALCALDIA NOMEAMENTO DEFINITIVO DE PERSOAL E APROBACION
DEFINITIVA LISTA DE RESERVA PRAZAS PEONS BASURA]
DECRETO 2019-0131 [CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA DE DATA 28 FEBREIRO
2019]
DECRETO 2019-0130 [DECRETO]
DECRETO 2019-0129 [RESOLUCION ALCALDIA NOMEAMENTO DEFINITIVO PERSOAL LABORAL
TEMPORAL EN REXIME DE INTERINIDADE E APROBACION DEFINITIVA LISTA DE RESERVA]
DECRETO 2019-0128 [RESOLUCION ALCALDIA NOMEAMENTO DEFINITIVO DE PERSOAL E APROBACION
DEFINITIVA LISTA DE RESERVA]
DECRETO 2019-0127 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0126 [3. DECRETO PAGOS A XUSTIFICAR ENTROIDO 2019. AVOCANDO COMPETENCIAS
XUNTA GOB.]
DECRETO 2019-0125 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0124 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0123 [5. DECRETO XUSTIFICACIÓN BERBERECHO 2019]
DECRETO 2019-0122 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0121 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0120 [DECRETO APROBACIÓN DE FRAS Nº 6 EXPDT 236-2019 CON IR 13]
DECRETO 2019-0119 [CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 28 FEBREIRO 2019]
DECRETO 2019-0118 [DECRETO NOMEAMENTO PERSOAL LABORAL TEMPORAL EN RÉXIME DE
INTERINIDADE OFICIAL 1ª CONDUTOR SERVIZO LIMPEZA-COORDINADOR]
DECRETO 2019-0117 [Decreto nomeamento 2 prazas peón servizo limpeza e basura]
DECRETO 2019-0116 [Decreto nomeamento 2 prazas limpador]
DECRETO 2019-0115 [DECRETO NOMEAMENTO PERSOAL LABORAL TEMPORAL EN RÉXIME DE
INTERINIDADE]
DECRETO 2019-0114 [DECRETO]
DECRETO 2019-0113 [DECRETO PLAN PRESUPUSTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2020]
DECRETO 2019-0112 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0111 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0110 [RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN]
DECRETO 2019-0109 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0108 [CERTIFICADO NOMEAMENTO ALCALDE]
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DECRETO 2019-0141 [RESOLUCIÓN SOLICITUDE PEIM 2019]
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DECRETO 2019-0142 [DECRETO APROBACIÓN DE FRAS Nº 7.XUNTA DE GOB.]

ACTA DEL PLENO

19 9:26
01/03/20
19 9:25
28/02/20
19 12:50
28/02/20
19 12:50
28/02/20
19 12:50
28/02/20
19 9:42
28/02/20
19 9:42
27/02/20
19 14:21
27/02/20
19 14:09
27/02/20
19 13:42
27/02/20
19 13:39
27/02/20
19 13:38
27/02/20
19 13:38
27/02/20
19 12:31
27/02/20
19 9:33
27/02/20
19 9:33
26/02/20
19 22:34
26/02/20
19 22:33
26/02/20
19 11:52
26/02/20
19 11:09
26/02/20
19 11:08
26/02/20
19 11:08
26/02/20
19 11:08
25/02/20
19 11:46
25/02/20
19 11:45
22/02/20
19 14:01
22/02/20
19 13:59
22/02/20
19 13:58
21/02/20
19 12:21
21/02/20
19 12:21
21/02/20
19 12:20
21/02/20
19 12:20
21/02/20
19 12:20
20/02/20
19 13:06
20/02/20
19 13:05
20/02/20
19 13:05

DECRETO 2019-0106
0106 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0105
0105 [RESOLUCION ALCALDIA]
DECRETO 2019-0104
0104 [decreto xustificación.]
DECRETO 2019-0103
0103 [RESOLUCION ALCALDIA 1]
DECRETO 2019-0102 [3.
3. DECRETO PAGOS DOMICILIADOS XANEIRO 2019.]
DECRETO 2019-0101
0101 [RESOLUCIÓN CONCESIÓN CENIMA]
DECRETO 2019-0100
0100 [RESOLUCION SOLICITUDE SUBVENCION]
DECRETO 2019-0099 [CERTIFICADO]
DECRETO 2019-0098
0098 [CORRECCION DE ERROS LISTA DEFINITIVA CONDUCTOR SERVIZO DE LIMPEZA]

19/02/20
19 11:58
19/02/20
19 10:38
19/02/20
19 10:38
19/02/20
19 10:37
19/02/20
19 10:37
19/02/20
19 10:37
19/02/20
19 10:37
18/02/20
19 13:26
18/02/20
19 13:25
18/02/20
19 11:24

Os membros asistentes á sesión, danse por decatados
decatados.-

2. -INFORMES DA ALCALDIA.2.1)DAR CONTA DO OFICIO DE VICENPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA: DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL:
ENVÍO DE EXECUTORIAS PENAIS.
Pola Presidencia dáse conta do oficio de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza: Dirección Xeral
Xeral de Administración Local, do envío das
executorias penais.

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2019-0107
0107 [RESOLUCION ALCALDIA]

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

3.- MOCIÓNS DE URXENCIA.3.a).- A proposta do Grupo Municipal PP,
PP e trala oportuna declaración de urxencia acadada
por unanimidade dos dez señores/as concelleiros/as asistentes, 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 do
seguinte:
“ MOCIÓN SOBRE MODIFICACIÓNS AO BORRADOR DE REGULACIÓN DO ESTATUTO DE
CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS
O Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao, en cumprimento do Regulamento Orgánico
Municipal, presenta a seguinte moción sobre o Estatuto de Consumidores Electrointensivos
para o seu debate en pleno diante da importancia que este sector industrial ten neste
Concello e na comarca da Mariña.
As industrias electrointensivas son as que dependen en moi grande medida da electricidade
para o seu proceso produtivo,
o, por iso, calquera variación significativa ou incerteza sobre os
prezos da electricidade aféctalles dun xeito directo.
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Os membros asistentes á sesión, danse por decatados
decatados.-

Unha parte destas industrias estiveron acollidas á Tarifa G-4, eran as que tiñan un só punto de
conexión superior a 100 MW e unha utilización da potencia contratada superior a 8.000
horas/anuais, tiñan a contraprestación da interrompibilidade sen compensación económica
pero garantíalles un prezo estábel da electricidade.
No 2013 esta tarifa foi eliminada, pasando estes grandes consumidores ao sistema de poxas
pola interrompibilidade polo que a cambio de garantir a súa desconexión á rede, no caso de
que esta non soportase a demanda, se lles permitía seguir mantendo un prezo competitivo da
electricidade e continuar co seu proceso produtivo.

2.

A desigualdade que o custe da enerxía eléctrica supón no proceso produtivo do
aluminio, preto dun 40% con respecto ás demais industrias hiper-electrointensivas,
un 20% a que máis se achega, supón acudir as poxas en inferioridade de condicións.

3.

Non garante que se consiga o prezo da corrente incluso conseguindo os paquetes
necesarios.

4.

A Unión Europea ten apercibido ao goberno por este sistema, pois considérao unha
axuda de estado.

Outro singular aspecto perverso, é que pode ser de utilidade para que unha empresa que
pretenda deslocalizar os centros produtivos poida argumentar con facilidade a condición de
crise por causas obxectivas só con deixarse quedar fora do sistema na poxa.
Por estes motivos o Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao propón que nas alegacións
que as Administracións presenten ao Estatuto de Consumidores Electrointensivos, se regule a
tarifa desta industria dun xeito máis xusto e equitativo, recoñecendo o status da industria
hiper-electrointensiva, coa creación dunha tarifa industrial estábel, con variacións predicibles,
á que se podan acoller os grandes consumidores baixo o cumprimento dunha serie de
requisitos de consumo, potencia contratada e dispoñibilidade de interrupción de subministro
para a xestión da demanda e prezos do sistema eléctrico.
As liñas básicas desta proposta son:
-Modificar o sistema tarifario para que as industrias hiper-electrointensivas non soportes os
seguintes peaxes que non forman parte do custe de produción da enerxía: Primas renovábeis,
custes extrapeninsulares, pagos por capacidade, 2ª parte do ciclo do combustible nuclear e
déficit tarifario. Peaxes que deben ser asumidas polos Orzamentos do Estado para non
repercutir no resto de consumidores.
Por esta rebaixa no prezo da tarifa eléctrica, co esforzo social que supón pasar estas peaxes
aos Orzamentos, as empresas, que se acollan a esta tarifa, deberán manter o emprego propio
e fixo en todos os seus centros de traballo, así coma inversións que garantan a adecuación ás
novas tecnoloxías. Medidas que deben ser controladas pola Administración Pública.
-Con cargo aos Orzamentos do Estado, a industria hiper-electrointensiva terá a máxima
compensación permitida pola UE por CO2, por competir con industrias instaladas noutros
países onde non se limitan as emisións de dióxido de carbono.
-Lexislar as opcións de contratos bilaterais entres as empresas hiper-electrointensivas e as
compañías eléctricas seguindo o modelo francés que permite asinar contratos a longo prazo,
10 anos. Favorecendo así plans industriais e de inversións.

Número: 2019-0012 Data: 07/05/2019

Ao ser unha poxa suxeita ás normas europeas de competencia, implica que
necesariamente non todas as industrias van a conseguir os paquetes polo que as que
queden fora están abocadas ao peche.
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1.

ACTA DEL PLENO

Pero o sistema de interrompibilidade ten graves problemas que son insalvables:

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

-Ademais,
Ademais, para producir unha rebaixa xeral no prezo da electricidade, sen que repercuta no
funcionamento do sector eléctrico, haberá que retirar do mercado maiorista (pool), as
centrais hidráulicas e nucleares, que pasarán a cobrar por custes recoñecidos aprobados a
proposta da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.
-De
De manterse algún tipo de compensación pola interrompibilidade dentro do regulamento do
Estatuto de Consumidores hiper--electrointensivos, esta será como
o mínimo de carácter
trianual.

1.

Instar ao Goberno Galego e ao Goberno Español a que se constitúa unha Mesa de
Traballo
lo onde estean presentes todos os sectores afectados, sen exclusións e
transparente, para desenvolver o estatuto da industria electrointensiva.

2.

Instar ao Goberno Español a que se vaian facendo efectivas de inmediato estas
medidas nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2019, e se contemplen no texto
definitivo de regulación do estatuto de consumidores electrointensivos as medidas
antes sinaladas que nos dotarán dun marco enerxético estábel para a industria
electrointensiva”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde
lcalde-presidente un turno de intervencións, explicándose
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

ACTA DEL PLENO

Por todos este motivos, solicitase ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO:
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-Até
Até entrada en vigor desa nova tarifa, que é urxente e inaprazable, manteranse con carácter
transitorio, para as industrias electrointensivas as poxas de interrompibilidade, mantendo a
media dos importes dos últimos anos, cos
cos mesmos bloques e recuperando o aviso previo de
parada de 2 horas.

Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que están a
favor.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, da, en primeiro lugar, as
grazas ao alcalde por asistir á reunión do Comité de empresa Alcoa
Alcoa-San
San Cibrao, á que foron
todos menos os da Mariña Central,
ral, e agradecer tamén que presente esta moción tal e como
solicita o comité de empresa, unha moción institucional á que se deben sumar todos os
grupos da corporación. A proposta é tal cal a do comité de empresa e están de acordo e
alégranse de que estea aquí
quí hoxe e traíana preparada por se o alcalde non a presentaba.
Engadir dúas pinceladas: non sería de recibo que unha industria, sexa electrointensiva ou non,
tivera que pechar polo consumo de enerxía,
enerxía xa que Galicia é un país excedentario
cedentario na súa
produción;; por exemplo en Euskadi, onde ocorre o mesmo que en Galicia, hai unha rebaixa do
30% no prezo da luz, que supón uns 23 € por MW, cando o Estado español
ñol so lle concedeu a
Galicia 4,10 € por MW.
Alcoa- San Cibrao consume o 30% de toda a enerxía que consume a provincia de Lugo, e
representa entre o 30 e o 40% do PIB da provincia. No hipotético caso de que chegara a
pechar, a situación é moito máis grave que noutros sitios, porque non hai ningunha outra
alternativa no tecido industrial. Isto non pasaría se ho
houbese unha tarifa eléctrica galega. É moi
importante aprobar isto canto antes para poder trasladalo ao Estado español .
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal PP
PP,, obténdose o
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Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG
PSdG-PSOE, di que están a favor.

seguinte resultado: unanimidade (10 votos).

2.

Instar ao Goberno Español a que se vaian facendo efectivas de inmediato estas
medidas nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2019, e se contemplen no texto
definitivo de regulación do estatuto de consumidores electrointensivos as medidas
antes sinaladas que nos dotarán dun marco enerxético estábel para a industria
electrointensiva.-

3.b).- A proposta do Grupo Municipal PP, e trala oportuna declaración de urxencia acadada
por unanimidade dos dez señores/as concelleiros/as asistentes, 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 do
seguinte:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
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.
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.
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 amplia o prazo de
vixencia do convenio ate 31.12.2021.
Vista a dilixencia conxunta de secretaría e intervención do 27.03.2019.
Considerando o disposto á colaboración interadministrativa nos artigos 27, 55 e 57 da
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, na Lei 39/2015 , de 1
outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas e a
40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e demais normativa
aplicación.

Lei
de
Lei
de
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Instar ao Goberno Galego e ao Goberno Español a que se constitúa unha Mesa de
Traballo onde estean presentes todos os sectores afectados, sen exclusións e
transparente, para desenvolver o estatuto da industria electrointensiva.

Cod. Validación: 6RNXHTJ4AMJFR6M6CTFGPQRA3 | Corrección: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 24 a 27

1.

ACTA DEL PLENO

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

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

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
Lo
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,
oz, 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, Javier Jorge Castiñeira para realiz
realizar
ar todas as
actuacións que deriven da aplicación do mentado convenio .

Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que están a
favor.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, di que se van abster.
Finalizado o debate, sométese
ese a votación a P
Proposta de Alcaldía,, obténdose o seguinte
resultado:
Votos a favor: (8):
): todos os membros do PP (5);
); todos os membros do FPF (2); todos os
membros do PSOE (1).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (2): todos os membros do BNG (2).

ACTA DEL PLENO

Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que están a favor.
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A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente
Alcalde
un turno de intervencións, explicando
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

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
uración 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
2014-2020.
SEGUNDO.. Nomear ao Alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira para realizar todas as
actuacións que deriven da aplicación do mentado convenio
convenio.-

4.- ROGOS E PREGUNTAS.Rogos do PSdG-PSOE: Ramón Candia Rego formula os seguintes:
1.- Que lle contesten a uns veciños de Nois, da Barrosa, que lles fan unhas preguntas da corta
de árbores nos montes próximos ás casas. Que lles contesten e que actuacións tomarán ao
respecto.
2.- O arranxo da beirarrúa e da protección dun sumidoiro, no entorno do centro de saúde.
3.- Xa trouxeron unha moción no seu día, cren que aínda non están repostas as mesas da
Rapadoira, que se proceda a isto.
Rogos de FPF: Luis Alfonso Sixto Legaspi formula os seguintes:
1.- Relacionado co cruce do Pilar, na Costa do Castro, entenden que hai pouca visibilidade, se
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A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:

houbera forma de buscar unha mellor solución mentres non se día solución tanto á rúa do
Cemiterio como á rúa do Pilar.
2.- Avisáronos de que había un coche abandonado na rúa do Pilar desde o verán, pola parte
de detrás do aparcamento do Día.
3.- Relacionado cuns contedores que hai na parroquia de Santa Cilla, fronte á casa de Mario,
que non teñen ningún tipo de suxeición.

Preguntas de FPF: Luis Alfonso Sixto Legaspi formula as seguintes:
1.- Se teñen coñecemento de que haxa algún problema coa recollida de lixo de cristal, porque
están vendo que hai contedores no casco con moito volume de cristal.
Pedro Fernández Manín di que en parroquias non teñen unha data fixa de recollida, que hai
que avisar a medioambente cando o contedor está cheo.
No casco urbano viñeron hoxe baleirar, pero darán constancia de que hai eses dous na rúa
Álvaro Cunqueiro.
2.- Tiveron noticias de que houbo varias sancións de tráfico o día do desfile de Carnaval, e
querían saber se o equipo de goberno sabe algo disto.
O alcalde supón que a destro e sinistro non foi, co traballo que ten ese día a policía local o que
menos lle apetece é poñer sancións. Seguro que as que puxeron foron por motivos de
seguridade viaria, pero non ten constancia de nada diso.
3.- Por qué non se levou a cabo aínda a implantación das Prazas Wifi.
O alcalde responde que hai problemas para elixir o sistema e as autorizacións, porque é
bastante complexo. De feito había unha partida orzamentaria para iso, pero ten bastantes
dificultades.
Preguntas do BNG: Lorena Seivane García formula as seguintes:
1.- Xa se arranxou a beirarrúa do cruce de Fonte da Cruz con avenida de Asturias, pero xusto a
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Preguntas do PSdG-PSOE: Ramón Candia Rego formula as seguintes:
1.- Se ten coñecemento de cando se van tirar os chalés de Varela Villamor de Cangas.
O alcalde responde que non, que de momento non ten constancia ningunha de que se vaian
derribar.
2.- Se se están a reparar as deficiencias observadas no informe de Eptisa.
O alcalde di que de momento aínda están nas circunstancias de resolver, enviouse a Gestagua
ese informe e entende que antes de que acabe a súa xestión que ten que facelo.
Dice Ramón Candia, que tiña uns compromisos adquiridos de facer cumprir este informe de
Eptisa, e que o que querían saber é si o fixo.
3.- Se sabe cantas persoas pasaron do asilo á residencia e cantas prazas hai libres.
O alcalde responde que está previsto que o día 1 estean cambiados xa todos os residentes do
asilo para a residencia; que actualmente debe haber de 10 a 14 persoas.
Ramón Candia di que fai esta pregunta porque na prensa saíu que quedaba unha praza libre.
O alcalde di que todas as persoas do asilo teñen a súa praza reservada. O que pasa é que hai
prazas que hai prazas nas que aínda non está clara a contía económica á que ten que facer
fronte o Concello e cal é a que poden facer os propios familiares, polo que están nesas
circunstancias.
Ramón Candia Rego entendía que todos os residentes do asilo pasaban directamente, sen
máis, independentemente de cal fora a súa achega.
O alcalde explica que non todas as persoas que están no asilo teñen dificultade para pagar a
totalidade, e eses xa pasan inmediatamente para a residencia. Os que non poden facer a
totalidade do pago, aínda que pasen, hai que saber cal é a parte proporcional que poden
asumir, e estase pendente deses datos. Namentres eles teñen a súa reserva. En último caso,
en caso de que acabe o prazo dunha semana ou semana e pico , establécese que o seu
traslado non sería máis tarde do 1 de abril.
De feito acábase de facer unha reserva de crédito de 18.000 € para que, aínda que non están
aprobados os presupostos, se poida dispoñer desas axudas.

ACTA DEL PLENO

Rogos do BNG: Non presentan.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

saída que hai ao lado do Centiño, está mal.
O alcalde di que iso era o que había no proxecto, que efectivamente aínda queda un cacho
para arriba, pero que non estaba presupostado, que está o bordo posto pero sen beirarrúa
rematada.
Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e dez minutos, do día vinte e oito de marzo de
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.
fe.A SECRETARIA,
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JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

ACTA DEL PLENO

ANTÍA PENA DORADO

O ALCALDE,

