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ACTA
A DA SESIÓ
ÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO
O PLENO DESTE
D
CONC
CELLO O DÍA
D TRINTA
DE XULLO
X
DE DOUS
D
MIL NO
OVE.

NÚM
M. 8/2009

SRES/RAS ASISTENTES
ALCA
ALDE-PRES
SIDENTE
D. Jo
osé María Ga
arcía Rivera.
d Plenos da
a Casa Consistorial
No Salón de
CONCELLEIROS
Dª An
na A. Incera Ares.
Dª Ro
osa Alonso Rodríguez.
R
D. Pe
edro M. Fernández Marfu
ul.
D. Ra
amón Sixto Legaspi.
L
D. Xa
aime Cancio Rodríguez.
D. Án
ngel Cao Pérrez.
D. Jo
osé Luis Sáncchez García.
D. Pe
edro José Fe
ernández Ma
anín.
D. Jo
osé María Ba
asanta Morán
n.
D. Xo
oán Carlos González
G
Bassanta.
D. Ba
albino Fernán
ndez López.
Dª. María
M
Xosefa Alonso Oterro.

de Foz, sendo as 20:30
0 horas do día trinta
e 2009, baixo
o a presidenc
cia de D.
de xullo de
José María
a García Rive
era, e asistid
do pola
secretaria da Corporacción, Dª Mª del
eoane Bouza
as, que da fe
e do acto,
Carmen Se
e o interventor municip
pal D. Luis Ra
amón
P
se reú
únen os Srs.
Vázquez Parga,
Concelleiro
os relacionad
dos, membro
os todos
do Pleno, co
c obxecto d
de realizar nu
unha
primeira co
onvocatoria a sesión ordiinaria

NTOR
INTERVEN
D. Lu
uis Ramón Vá
ázquez Parg
ga.

prevista pa
ara o día de h
hoxe, e de acordo co
seguinte orde do día.

SECRETA
ARIA
D. Mªª Carmen Se
eoane Bouza
as.

A
ÓN DA ACTA
A DA SESIÓ
ÓN ANTERIO
OR DE DATA
A 25-06-2009
9.
1. – APROBACIÓ
Pola Presidencia se pregunta aos
a membro
os presentes
s do Pleno s
se teñen que
e formular
algun
nha observ
vación á acta
a
da ses
sión celebrrada o 28 de maio de 2009 e que foi
oporrtunamente distribuída
d
c convoc
coa
catoria.
Toma a palabra o portavoz do
d PP, quen
n manifesta
a que, en p
primeiro lug
gar quere
felicitar ao equip
po de Gobe
erno polo tra
aballo ben feito,
f
en rela
ación á edic
ción do libro
o de fotos
oz; sinala en relación á acta da se
esión anterior que na ta
anda de rog
gos e pregu
untas o PP
de Fo
realizzou un rogo
o en relación
n a unha pe
ersoa e non se recolle o nome e ap
pelidos da mesma
m
na
acta.
A Secrettaria explica
a que se re
ecolleu así para
p
salvag
gardar dereiitos fundam
mentais da
perso
oa, xa que non era pro
ocedente qu
ue, dado o tema do ro
ogo, quedas
se o nome e apelidos
nunh
ha acta, que é pública.
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Non producíndose máis interv
vencións, qu
ueda aprob
bada por un
nanimidade a acta da
ndo o disp
citad
da sesión, ordenando
o
a súa trans
scrición ao Libro de Actas
A
segun
posto polo
artigo
o 110.2 do
o Regulame
ento de Orrganización, Funcionamento e R
Réxime Xurrídico das
Entid
dades Locais.
2.- APERTURA NOVO
N
TRÁM
MITE DE INF
FORMACIÓN
N PÚBLICA DO PLAN X
XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL.
M
Pola Seccretaria da Corporación
C
d
dáse
conta do
d ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Segu
uimento do PXOM
P
en sessión celebrada o 23 de xullo
x
de 2009
9, sobre a apertura de novo
n
trámite
do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que
q literalmen
nte sinala:
Primeiro
o.- Incorporar ao expedie
ente do Plan
n Xeral de Ordenación
O
Municipal o Informe de
Sostibilidade Amb
biental elabo
orado polo re
edactor Oficin
na de Planea
amiento S.A.
Segundo
o.- Abrir un novo
n
trámite
e de informac
ción pública e consultass do PXOM e o Informe
de Sostibilidade Ambiental conxuntamen
c
nte polo prazo de dous meses con
ntados a parrtir do 1 de
setem
mbro de 2009
9, mediante anuncio no taboleiro
t
de Edictos do Concello,
C
no Diario Oficia
al de Galicia
e noss xornais Ell Progreso e A Voz de Galicia, quedando o expediente,
e
d
durante dito período, a
dispo
osición de ca
alquera que queira
q
exam
minalo para que
q se prese
enten as aleg
gacións que se estimen
pertin
nentes.
Terceiro.- Dar audie
encia aos Municipios
M
lim
mítrofes, sim
multaneamentte e durante
e o mesmo
prazo
o da informacción pública,, así coma áss Administra
acións Públiccas afectadass, conforme ao sinalado
no Documento
D
d Referenccia para a Avaliación
de
A
Ambiental
A
Esstratéxica (A
AAE) do Plan Xeral de
Ordenación Municipal (PXOM
M) do Concello de Foz.
A continu
uación toma a palabra o Portavoz do
o PP, D. Áng
gel Cao, que pedindo que
e conste en
acta, di que a pro
oposta inicial era que se puidera
p
conttestar ás aleg
gacións aos particulares,, pero coma
xa se
e informou xu
uridicamente
e que non po
ode ser, entó
ón teñen que contestarse
e despois. Ex
xplica que o
seu grupo
g
propón
n que se esp
pere a esa redacción
r
do
os técnicos que
q quedaro
on en manda
ar e despois
se exxpoña ao púb
blico, polo qu
ue pide que o asunto que
ede sobre a mesa
m
para o mes de sete
embro.
O Preside
ente contestta que se accordou que o redactor se
s quedaba coa docume
entación, se
expoñía ao públicco e despois se incorpora
aban as mod
dificacións.
O portavo
oz do BNG, D. Xoán Ca
arlos Gonzále
ez, toma a palabra
p
para manifestar que parece
ser que os grupo
os de traballo
o entenderon
n outra cousa
a e pensaron
n que se que
edara en terr outra nova
reunión para que se lles pasa
ara un inform
me polo redac
ctor e despois se levara a exposición pública.
O Sr. Alccalde contestta que o red
dactor non sa
abe nada de
eso, así que o que se po
ode facer é
manter o acordo e retirar o de
e setembro.
Non hab
bendo máiss intervenció
óns, procéd
dese á vottación, resu
ultando aprrobado por
unanimidade dos membros prresentes o seguinte acorrdo:
Primeiro.- Incorrporar ao expediente
e
d Plan Xe
do
eral de Ord
denación Mu
unicipal o Informe
I
de
Sostibilidade Amb
biental elabo
orado polo re
edactor Oficin
na de Planea
amiento S.A.
Segu
undo.- Abrir un novo trámite de infformación pública
p
e con
nsultas do P
PXOM e o Informe de
Sostibilidade Amb
biental conxu
untamente polo prazo de
e dous meses, mediante anuncio no taboleiro
t
de
Edictos do Conccello, no Dia
ario Oficial de
d Galicia e nos xornaiss El Progresso e A Voz de Galicia,
quedando o expe
ediente, dura
ante dito perríodo, a disposición de calquera
c
que
e queira exam
minalo para
que se
s presenten
n as alegació
óns que se esstimen pertin
nentes.
Terce
eiro.- Dar au
udiencia aoss Municipioss limítrofes, simultaneam
s
mente e dura
ante o mesm
mo prazo da
inform
mación pública, así com
ma ás Admiinistracións Públicas afe
ectadas, con
nforme ao sinalado
s
no
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Docu
umento de Referencia para a Ava
aliación Ambiental Estrratéxica (AA
AE) do Plan
n Xeral de
Ordenación Municipal (PXOM
M) do Concello de Foz.
ONTA XERA
AL EXERCIC
CIO 2008.
3.- CO
Pola Secretaria da Co
orporación se
s da conta do
d ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Conta
as, Economíía e Facenda
a, de data 23 de xullo de 2009, en relación
r
á Conta Xeral do
d Exercicio
2008.
Toma a palabra
p
o po
ortavoz do PP para maniifestar que van
v ser cohe
erentes coa postura
p
que
viñan
n mantendo na lexislaturra de que no
on se está ga
astando con
n coherencia e non se es
stá facendo
unha boa recaudación dos ingresos. Recorda ao Plen
no que o Sr. Alcalde can
ndo entrou dixo que aos
gados lles ía
a facer pagarr e se non se
e lles embarg
garía, e, seg
gundo o inforrme de Interv
vención, hai
impag
débedas neste se
enso; e os ve
eciños que pagan
p
os imp
postos non se
e teñen por q
qué verse pe
erxudicados
poloss que non pagan.
p
Tamé
én no inform
me se recolle
e algo ao que
q
o seu grupo xa fixo
o referencia
nalgu
unhas ocasió
óns, que moiitas das obra
as e inversió
óns deberan saír a oferta
a pública, e nalgúns
n
dos
contrratos menore
es consta nad
da máis que un orzamen
nto, así aínda
a fai pouco o Sr. Alcalde trouxo o do
aire acondicionad
a
do e se aprob
bou a factura
a e o lóxico era
e que houb
bese varios o
orzamentos para
p
que se
puide
era compararr e escoller o máis econó
ómico. Prose
egue dicindo
o que o inform
me do Interv
ventor ven a
certificar as crítica
as do PP sobre o gasto do
d Concello,, e, dirixíndosse ao Sr. Alccalde dille qu
ue se pasou
nas partidas
p
e ou
utras veces ten
t que face
er modificacións de crédito e que lle pase a un Alcalde
A
con
experriencia demo
ostra que se fai intencion
nadamente. Conclúe
C
a sú
úa intervención dicindo que por todo
iso o seu grupo vai votar en contra.
c
ue deixou 30
O Sr. Alccalde lle conttesta que el, o Sr. Cao, estaba
e
naque
el goberno qu
0 millóns de
pesettas fora de contabilidade
c
e, entre eles 12 millóns eran
e
dun pro
ovedor eléctrrico que trab
ballaba para
aquel goberno, aq
quelas facturas non collíían en ningún lado e as tivo
t
que pagar despois o PSOE. Lle
pide ao portavozz do PP qu
ue cando se
e remita ao informe do
o Interventorr diga o que
e recolle o
Intervventor, xa qu
ue o informe é favorable,, que o diga tamén. Resp
pecto ao ma
anifestado po
olo portavoz
do PP de que no
on se cobra en vía execcutiva, aclara
a que si se cobra en víía executiva,, incluso as
multa
as de tráfico, que antes non
n se cobra
aba; se cobra
a o que se po
ode, aínda q
que quizais fa
alta algo na
última
a parte do procedemen
nto. O Sr. Alcalde
A
conttinúa dicíndo
olle ao Sr. Cao que, re
especto ao
maniffestado de que o equipo de gobe
erno gasta mal,
m
os gasstos van dirrixidos a lev
var auga e
sanea
amento aos que non o teñen, centrros sociais, campos de fútbol, etc., se gasta ben.
b
Di que
semp
pre se fala no
o Pleno do eléctrico,
e
cando todos os grupos elixirron quen que
ería ser o adxudicatario,
pero lle chama a atención, e pide que con
nste en acta, que viña un
nha factura d
do aire acondicionado e
que se
s lle deu a dedo
d
a unha persoa cun orzamento.
a
que non dixo iso, se non que
e dixo que ttrouxera un presuposto
O portavoz do PP aclara
dunha empresa.
O Sr. Alccalde di que
e iso era un
nha aproximación do cu
usto do subm
ministro e in
nstalación e
despo
ois terá que ir o anuncio
o da licitación ao Boletín
n. Por último, manifesta que o Conce
ello sempre
remitiu a Conta Xeral
X
ao Trib
bunal de Con
ntas e nunca
a dixo nada; polo que no
on se explica
a por qué a
van votar
v
en conttra.
O portavo
oz do BNG manifesta que, sen entrrar en debattes particulares, o que se
s vai facer
dende o BNG se
erá absterse
e, porque unha cousa é que a Contta Xeral che
egue a fiscallizarse polo
Tribunal de Conta
as e outra que
q se estea ou non de acordo coa xestión.
x
Os datos que aparecen no
inform
me de interve
ención non son
s os que o equipo de goberno quixera; o aforrro neto é pra
acticamente
nulo, se está vivvindo das sub
bvencións do
outras admin
nistracións e tamén son innegables os
o cerca de
dous millón de eu
uros de dereiitos pendentes de cobrarr.
O Sr. Alccalde lle preg
gunta ao Sr. González Ba
asanta de qu
ué ano son e
eses dereitos
s pendentes
de co
obro.
O portavo
oz do BNG di que non sabe,
s
que se
eguramente moitos estarán prescrito
os e haberá
que sacalos de aí. Prosegu
ue dicindo que
q
se está vivindo de rendas; o Concello es
stivo nunha
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situacción inmellorrable despois do boom urbanístico dos
d anos 20
005 e 2006, pero na actu
ualidade se
está a vivir de rendas; se está gastan
ndo máis do
o que se te
en. O inform
me do Interv
ventor o di
claramente, a co
ontención do
o gasto corrrente realíza
ase evitando acudir na
a medida do
o posible á
contrratación de servizos externos, así porr exemplo se
e externaliza a contratación para pinta
ar pasos de
cebra
a, e eses gastos habería
a que intenta
ar reducilos. Pide que se
e faga un esttudo do que se gasta e
do que
q
se gastta mal. Anu
uncia que o BNG se vai abster porque se vota en co
ontra traerá
conse
ecuencias ne
egativas para
a o Concello
o.
O Sr. Alccalde lle replica ao portavvoz do BNG que fala moi ben dende a oposición, pero outra
cousa
a é gobernar; pide que cando
c
se fale
e de datos que
q se dean os datos correctos, xa que
q o aforro
neto de 2008 asccende ao 4,4
46%, non é moito pero é mais que o do 2007, ffoi positivo. Respecto á
bación previa
a, recorda que
q se puxo en marcha ese docume
ento previo d
de gasto que
e circula xa
aprob
polass delegaciónss. Di que ha
ai concellos que
q non poden pagar ass nóminas e o Concello de
d Foz o fai
con puntualidade
p
. O Concello
o ten solvenccia, hai máis de dous millóns de euross en stock po
or se acaso
hai algunha contiinxencia. Se está a paga
ar a uns catrro meses ao
os provedore
es, se leva sen pedir un
créditto dende mo
oito tempo. O plan enerxxético hai que facelo, pero se están preparando primeiro as
installacións para despois faccelo. Manifessta que hai unha
u
cousa que
q é a que
e máis lle pre
eocupa, e é
que non
n se pode
e estirar o pé
é máis do qu
ue da a man
nta, do que está
e
pendentte tódolos díías; hai que
atend
der as cousa
as de urxencia. Continú
úa dicíndolle ao Sr. Gon
nzález Basan
nta que se estivese
e
na
oposición quizaiss tamén faría
a coma el, pero di o que
e consta noss papeis. Tam
mén hai que
e pagar aos
profe
esores da esccola de músiica, que crea
a un déficit duns 80.000 euros.
e
Toma a palabra
p
o po
ortavoz do PP, para reco
ordarlle ao Sr.
S Alcalde qu
ue tamén o goberno do
PP ca
ando entrou tivo que pagar facturas do goberno
o socialista do
d que forma
aba parte o Sr.
S Alcalde;
engade que non se pode com
mparar a situ
uación econó
ómica actuall coa de ante
es. Di que o informe do
Intervventor é favo
orable, pero lle fai unha pregunta, despois
d
da advertencia
a
q
que fai o Inte
erventor de
que o gasto fora
a máis regullado, en vezz de dous to
oma catro. Manifesta
M
qu
ue está de acordo coa
aporttación que fixxo o BNG de
e que se exte
ernalizan mo
oitos servizoss. Lle di ao P
Presidente que xestiona
mal os
o recursos propios
p
do Concello,
C
porr exemplo o decreto
d
dos servizos de poda; tamén
n se lle dixo
moita
as veces o do
d servizo de
e lixo, xa que é unha ve
ergoña pasea
ar polas rúas e ver a fauna urbana
que hai.
h Conclúe que o PP esstá de acordo
o co que di o Interventor de cómo se debe gastarr.
O Sr. Alccalde lle replica ao Sr. Ca
ao que di qu
ue gasta mall, pero non d
di onde. O ex
xemplo que
pon da
d xardiñería
a é moi ilustrrativo porque
e o Concello
o ten xardiñe
eiros, pero a xardiñería no
n Concello
aume
entou e teñe
en que ir dende
d
Fondá
ás ata Peizá
ás, que hai todo un pa
aseo marítim
mo, a área
recre
eativa de Pam
mpillosa e Río Ouro, o paseo de Polas e o de Ca
angas, e anttes había cero, non dan
feito os
o xardiñeiro
os para o vollume de trab
ballo. Respec
cto á recollida de lixo, esstá unha hora
a na rúa, se
crearron dúas zon
nas de contedores subterrráneos e va
aise poñer ou
utra. Conclúe
e dicíndolle ao
a portavoz
do PP
P que as razzóns que da son
s pobres.
Intervén a continuacción o portavvoz do BNG para dicir que,
q
efectivamente, eles están para
contrrolar a acción
n do goberno
o e para criticar. E lle replica ao Sr. Alcalde que cando se co
ontesta non
hai que contestarr con mediass verdades, xa
x que ás ve
eces son dob
bres mentiras, xa que no
o relativo ao
aforro
o nesta circu
o neto o info
orme de interrvención seg
gue dicindo “...Afondand
“
unstacia, haii que ter en
conta
a tamén que dentro dos cálculos
c
ante
eriores non está
e
recollida
a a chamada
a “débeda ex
xtraxudicial”,
é diciir as obrigass que non se
e puideron re
ecoñecer porr non existir crédito orzamentario nas
s bolsas de
vincu
ulación corre
espondentes ou que refferíndose a obras, subm
ministros ou servizos prrestados ou
realizzados no exe
ercicio 2008 tiveron recep
pción no Con
ncello con ca
arácter poste
erior ao 31 de
e decembro
dese ano. Este im
mporte cifrou
use no inforrme á liquida
ación en 236
6.133,66 eurros, de xeito que de ter
sido aplicadas
a
no
o exercicio 2008,
2
as mag
gnitudes ante
eriores empe
eorarían máiis, pasando o resultado
orzam
mentario a se
er negativo e o aforro neto a achegarrse a cero...””.
O Sr. Alcalde di que segue
s
sendo
o positivo.
O portavo
oz do BNG engade que
e o mesmo di
d do remane
ente, o Sr. A
Alcalde gasto
ou en dous
anos dese reman
nente practica
amente a me
etade. Respe
ecto ao aforrro enerxético
o, pregunta se
s non sería
mello
or un informe
e e despois cambiar ond
de hai que cambiar.
c
Reccorda que varias farolas
s que había
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nas casas
c
baratas e na rúa qu
ue baixa parra o colexio puxéronse
p
un
nha si e outra non.
Lle conte
esta o Preside
ente dicíndolle que van todas
t
novas.
O Sr. González Basanta insiste en que non.
O Sr. Alcalde lle di qu
ue entón as estarán
e
poñe
endo.
O portavo
oz do BNG di
d que o proccedemento de
d embargo, segundo o S
Sr. Alcalde, vai
v moi ben
ata o último mom
mento, así que entón falla
a todo. Lle di tamén que non debe lan
nzarse flores
s coma leva
facen
ndo estes día
as atrás.
O Sr. Alccalde lle rep
plica que si soubera ond
de ten que mellorar o ffacía mañá mesmo.
m
Se
gasto
ou ese diñeiro en rematar a piscina climatizada e o Concelllo tivo que poñer diñeirro porque a
Xunta
a non a pago
ou. Por outra
a banda, os saneamento
os que non había
h
en ningún núcleo, hoxe están
en to
odos. Se gassta no que ne
ecesitan os cidadáns;
c
e nas casas baratas
b
camb
biáronse tódalas farolas
porqu
ue realmente
e se necesita
aban. Por últtimo, di que o seu grupo vai aprobar a Conta Xerral porque é
o mellor que puideron facer.
Non habe
endo máis intervencións, procédese á votación, obténdose
o
o seguinte res
sultado:
-

Votoss a favor: 6 (PSOE).
Votoss en contra: 4 (PP).
Abste
encións: 3 (B
BNG).

Resultand
do aprobado
o o seguinte acordo:
eiro.- Aproba
ar a Conta Xeral
X
do exe
ercicio 2008 do Concello de Foz.
Prime
Segu
undo.- Rend
der a Conta
a Xeral así aprobada e toda a documentac
d
ción que a integra á
fisca
alización do
o Tribunal de
d Contas, tal e com
mo se estab
blece no a
artigo 212.3 do Texto
Refundido da Lei
L Regulado
ora das Facendas Loc
cais aproba
ado por Rea
al Decreto Lexislativo
2/200
04, de 5 de marzo,
m
así como
c
ao Con
nsello de Co
ontas de Ga
alicia.

XPEDIENTE
E DE RECOÑ
ÑECEMENTO
O EXTRAXU
UDICIAL DE CRÉDITOS Nº 2/2009.
4.- EX
Pola Seccretaria da Corporación
C
da conta do
o ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Conta
as, Econom
mía e Facen
nda, de datta 23 de xu
ullo de 200
09, en relacción ao exp
pediente de
recoñ
ñecemento extraxudicial
e
de créditos nº
n 2/2009.
Toma a palabra
p
o po
ortavoz do PP
P que man
nifesta que o seu grupo en relación
n ao asunto
segue
e mantendo a mesma po
ostura de absstención que
e no Pleno pa
asado.
O portavo
oz do BNG anuncia
a
que o seu grupo vai manter o voto encon
ntra porque entende
e
que
tiñan dúbidas so
obre o posible control qu
ue puidera ter
t o equipo
o de goberno sobre a maioría
m
das
facturras, que son
n presentada
as por CONF
FICA. Engad
de que tamén lle preguntaban se tiña o informe
da em
mpresa.
alde di que o ten alí, que
e o poden consultar.
O Sr. Alca
Non habe
endo máis intervencións, procédese á votación, obténdose
o
o seguinte res
sultado:
-

Votoss a favor: 6 (PSOE).
Votoss en contra: 4 (PP).
Abste
encións: 3 (B
BNG).
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Resultand
do aprobado
o o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprob
bar o recoñe
ecemento extraxudicial
e
de créditos por importe de 78.770
0,79 euros,
corre
espondentes a gastos de
e exercicioss anteriores que indican a continuacción e figura
an os seus
respe
ectivos soporrtes materiais no presentte expediente
e:
As facturras a legaliza
ar son as qu
ue se inclúen
n no listado anexo
a
a esta
a proposta que
q comeza
pola factura nº 114306 de PRODUCTO
OS QUÍMIC
COS REGEN
NT ESPAÑA
A S.A. por importe de
1.066
6,97 euros e remata po
ola Nº 6539//08/34 de IS
SOLUX COR
RSAN SERV
VICIOS. por importe de
427,4
48 euros e to
otalizan 78.77
70,79 euros.
undo.- Aplica
ar, no mome
ento da entra
ada en vigorr da modifica
ación de créd
dito 13/2009, con cargo
Segu
ao Orzamento municipal prorrrogado para
a o exercicio
o 2009, os créditos aprobados, impu
utándoos ás
partid
das corresp
pondentes segundo
s
o sinalado no
n propio listado, nas que se realizará
r
a
corre
espondente re
etención.
5.- MODIFICAC
M
CIÓN ORDE
ENANZA FIISCAL REG
GULADORA
A DO PRE
EZO PÚBLICO POLA
PRES
STACIÓN DO
O SERVIZO DE AXUDA
A NO FOGAR
R.
Pola Seccretaria da Corporación
C
da conta do
o ditame em
mitido pola C
Comisión Info
ormativa de
Conta
as, Economíía e Facenda
a, de data 23
3 de xullo de
e 2009, en re
elación á mod
dificación da
a ordenanza
fiscal reguladora do prezo púb
blico pola pre
estación do servizo
s
de axxuda no foga
ar.
Toma a palabra
egue con dú
p
a Sra
a. Alonso que
e pregunta ao
a portavoz do
d BNG se se
úbidas.
Este resp
ponde que no
on, que xa esstán aclaradas.
O portavo
oz do PP di que o seu grupo
g
votará
á a favor e se
s hai que re
evisalo xa se fará máis
adian
nte.
O portavvoz do BNG
G manifesta que eles votarán en contra porq
que están a favor da
conxe
elación das taxas,
t
e así hai
h concorda
ancia con eso
o.
O Sr. Alccalde di que non se pode aprazar a subida porq
que a Xunta marca o pra
azo. Di que
agora
a vai repren
nder ao Sr. González Basanta
B
porq
que quere que
q
decisións que non gustan aos
cidad
dáns as asum
man o PP e os
o PSOE e o BNG votar en contra.
e o portavozz do BNG qu
ue xa queda
ara claro que
e o incumprirr o prazo da
a Xunta non
Responde
tiña consecuencia
c
as.
O Sr. Alca
alde contésta
alle que a Ad
dministración
n ten que cumprir.
Non habe
endo máis intervencións, procédese á votación, obténdose
o
o seguinte res
sultado:
-

Votoss a favor: 10 (PSOE e PP
P).
Votoss en contra: 3 (BNG).
Abste
encións: abstencións.

Resultand
do aprobado
o o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar con caráccter provision
nal a modificación da Ord
denanza Fisccal reguladora do prezo
públicco pola presttación do servizo de axuda no fogar, no seu artigo 4:
go 4º. Contía
a
Artig
A contía do
d servizo esstará determ
minada por:
a Con cará
a)
ácter xeral po
olo prezo porr hora do serrvizo prestad
do que ascen
nde a 8,00 eu
uros/hora.
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b Capacida
b)
ade económiica das perssoas usuaria
as do servizo
o tendo en conta o esta
ablecido no
artigo 17 da Orde de 22 de xaneirro de 2009 re
eguladora do
o Servizo de Axuda no Fogar
F
para a
Comunid
dade Autónom
ma de Galicia
a.
En funció
ón destas ciircunstanciass, o prezo do
d punto a) anterior apllicarase de acordo coa
seguiinte escala conformada
c
segundo os requisitos do
d artigo 18 da Orde de 22 de xaneiiro de 2009
regulladora do Se
ervizo de Axu
uda no Fogarr para a Com
munidade Au
utónoma de G
Galicia:
INGRESOS
S IPREM
Entre o 100%
E
% e o 150%
E
Entre
o 150%
% e o 200%
E
Entre
o 200%
% e o 300%
E
Entre
o 300%
% e o 350%
E
Entre
o 350%
% e o 400%
E
Entre
o 400%
% e o 500%
M
Máis
do 500%
%

CO
OPAGO USU
UARIO
10%
15%
20%
30%
40%
60%
65%

Excepcio
onalmente en
n casos de desestruturración familia
ar e risco d
de exclusión
n social, de
acord
do coa valorración e pro
oposta do trraballador so
ocial median
nte resolució
ón motivada do órgano
comp
petente, pode
erase acorda
ar a redución
n ou exención
n de pagame
ento.
Segu
undo.- Expo
oñer ao púb
blico no Taboleiro de Anuncios deste Conce
ello o presente acordo
provissional, e a nova redacció
ón da Ordenanza Fiscal afectada,
a
du
urante o prazzo de trinta días hábiles,
co fin
n de que os
o interesado
os poidan examinar
e
o expediente e presentarr as reclamacións que
consiideren oportu
unas. A deva
andita expossición ao púb
blico anunciarase por ediccto no Boletíín Oficial da
Provincia, e come
ezará a conttar o seu pra
azo a partire
es do día seg
guinte a aquel en que se
e produza a
devandita publica
ación.
De confo
ormidade co
o artigo 17.3
3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
s Facendas
Locais, aprobado
o polo Real Decreto Lexislativo
L
2/2004 do 5 de marzo, se non se
e producen
reclamacións con
ntra este accordo, autom
maticamente considerara
ase definitivo
o e procederase á súa
publiccación no Bo
oletín Oficial da Provincia
a e no Taboleiro de Anun
ncios do Con
ncello, xunto co texto da
Ordenanza, non entrando
e
en vigor ata que
e esta public
cación teña lu
ugar.

6.- DACIÓN
D
DE CONTAS OPERACIÓN
O
ENDEBEDA
AMENTO DE ACORDO
O CO RDL 5/2009
5
POR
IMPO
ORTE DE 78.205,27 €.
Se da co
onta ao Ple
eno da adxu
udicación da
a operación de endebed
damento efe
ectuada por
Reso
olución de Alcaldía
A
de data
d
10 de xullo
x
de 200
09 ao Banco
o Santanderr Central His
spano S.A.,
confo
orme á deleg
gación especcífica de com
mpetencias effectuada polo Pleno ao A
Alcalde en se
esión de 25
de xu
uño de 2009..

7.- DACIÓN DE CONTA DO
O ESTADO DE
D EXECUC
CIÓN DO OR
RZAMENTO E OS MOV
VEMENTOS
DA TESOURERÍA
T
A.
Se da conta aos Srs. Concelleiros do estado de execució
ón do orzame
ento e os mo
ovementos
de tesourería ata o día da datta.

8.- DA
ACIÓN DE CONTAS
C
CE
ESIÓN TERR
REO CAMIÑO
O DE FOLGU
UEIRAS.
Polo Sr Alcalde,
A
pre
evia aceptac
ción da urxe
encia por tó
ódolos pres
sentes, se da conta do
umento de cesión
c
dun terreo no Camiño
C
de Folgueiras
F
a Concello
ao
o de Foz porr D. Carlos
docu
Coutto Diéguez, con
c data 23
3 de xullo de
e 2009, qued
dando enterrados os Sre
es. Concelle
eiros.
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9.- CO
ONTROL DA
A ACTIVIDAD
DE DOS RESTANTES ÓRGANOS
Ó
D CORPOR
DA
RACIÓN:
A DACIÓN DE CONTAS
A.S RESOLUC
CIÓNS DE ALCALDÍA DIITADAS DEN
NDE O DÍA
E XUÑO AO 27 DE XULL
LO DE 2009.
20 DE
Aos efec
ctos previdos no Reg
gulamento de
d Organiza
ación, Func
cionamento e Réxime
Xuríd
dico das Entidades Loc
cais, se da conta
c
ao Ple
eno da Corp
poración das
s Resolució
óns ditadas
pola Alcaldía-Prresidencia dende
d
o 20 de
d xuño ao 27 de xullo de 2009, qu
uedando enterados os
seño
ores asistenttes.
B MOCIÓNS
B.S.
O portavo
oz do BNG manifesta
m
que
e vai presentar tres mociións por vía d
de urxencia:
A primeira
a moción, da
a que da lecttura, sobre a televisión dixital, se tran
nscribe literallmente:
“MOC
CIÓN SOBR
RE RECEPCIIÓN DA TDT
T POR BOAL
L

EXPO
OSICIÓN DE
E MOTIVOS
O BNG de
d Foz ten feito
f
públicamente xa un
nha denunciia dando co
onta de que numerosos
veciñ
ños/as de Fo
oz non pode
en ver a Tellevisión Dixiital Terrestre
e (TDT) polo
o repetidor de
d Boal, en
Asturrias. En partiicular non se
e pode vision
nar o paquette de Televissión Españolla que comprrende cinco
canaiis: TV1, TV2
2, 24H, Clan e Teledeport
rte.
Se ben xa
x moitos vecciños/as pod
den ver a TD
DT a través das
d novas in
nstalacións de
d Cornería
ainda
a hai moitas familias que
e teñen orien
ntadas as an
ntenas hacia
a Asturias pa
ara recoller a sinal polo
repettidor de Boall, ben por com
modidade ou
u ben porque
e teñen dificu
ultades ao re
ecibir por Corrnería.
Parece ser
s que a falta de recep
pción destes
s canais rem
móntase a se
emana santa
a en que a
emprresa operado
ora quedou en
e resolver os
o problemas nun tempo
o estimable d
de dous mes
ses pero ao
día de
d hoxe-case
e 4 meses de
espois-aínda non os teñe
en resoltos.
Por todo o exposto, presentamos
p
en pleno a seguinte
s
mocción para tom
mar o seguin
nte
ACORDO
O
1.-Qu
ue o Concello faga as xestións op
portunas e se
s poña en contacto co
oa empresa operadora
(Aberrtis Telecom)
m) para reclam
mar unha so
olución rápid
da e que ning
gún veciño d
de Foz qued
de sen ver a
TDT, independen
ntemente de que se vexa
a por Boal ou
u por Corneríía.
2.-Qu
ue o Concelllo se dirixa -en caso de
e que a avería persista-- coa Conse
ellería de Ind
dustria e co
Minissterio de Industria para demandar
d
a cobertura da
d TDT polo repetidor de
e Boal en ig
gualdade de
condiicións que po
olo repetidorr de Cornería
a”.
A continuación se vota
a sobre a urxxencia da moc
ción, resultan
ndo aprobada
a por unanim
midade.
O portavo
oz do BNG exxplica os pun
ntos fundame
entais da mocción.
Toma a palabra
p
o Srr. Cancio para dicir que fai pouco te
empo que se
e trouxo ao Pleno unha
moció
ón do PP e cedeu
c
retirala
a polas xestiións que esta
aba facendo o equipo de
e goberno de
e remitir aos
veciños unha carrta para que
e indicaran os
o lugares de sombra, pero
p
se está
á afrontando a situación
perfecctamente e insiste en que
e lle gustaría
a que non se
e tratara a mo
oción e qued
dara fora da orde
o
do día,
ata qu
ue o equipo de
d goberno non
n remate as xestións.
O Sr. Go
onzález Basa
anta lle conttesta que cre
e que non están
e
a falar da mesma cuestión de
somb
bra. Di que xa
a saben que o grupo de goberno
g
estab
ba facendo moitas
m
xestión
ns, pero ao seu
s grupo lle
gusta
aría que se prreocupasen especialment
e
te por Boal.
Insiste o Sr.
S Cancio en
n que o problema da TDT
T é que se ve ben ou non sse ve.
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O portavo
oz do BNG lle
e pregunta po
or que se ven
n unhas e outtras non.
Lle contessta o portavo
oz do PSOE que porque haberá un problema na ccadea de tele
evisión, non
no TD
DT.
O portavo
oz do PP di que
q eles, com
mo xa dixo o portavoz do PSOE, presentaran unha
a moción co
mesm
mo fondo e o equipo de goberno
g
dixo que fixera un
n estudio e que
q estaba trraballando no
o tema, polo
que se
s retirou, assí que votará
án en contra
a da moción porque ente
enden que é un asunto que
q xa está
tratad
do.
Intervén o Sr. Alcalde
e para dicir que
q o tema é preocupante e para o ano o Conce
ello se verá
benefficiado cun proxecto
p
do goberno esta
atal para nov
vas tecnoloxxías, de maiss ou menos un millón e
medio
o de euros.
O Sr. Can
ncio lle insistte ao portavo
oz do BNG que retire a moción
m
e ao P
Pleno seguin
nte traerá un
inform
me sobre a siituación da TDT no Conce
ello.
O portavo
oz do BNG di que entón a retira.
A segunda moción da que se da le
ectura polo BN
NG é a seguinte:
“MOC
CIÓN DE URXENCIA
U
SOBRE LEGALIZACI
L
IÓN DOS PASOS EL
LEVADOS DO
D
NOSO
CON
NCELLO

EXPO
OSICIÓN DE
E MOTIVOS
Por Orde FOM/3053/2
/2008, de 23 de setembro
o, (BOE núm
m. 261 Mérco
ores 29 outub
bro 2008), o
Minissterio de Fom
mento aprobo
ou a Instruccción Técnica
a para a insta
alación de re
eductores de velocidade
a ban
ndas transve
ersais de alerta en estraa
as da Rede de
d Estradas do Estado. O obxecto desta
d
norma
é o establecemen
e
nto dos crite
erios básicoss que deben ser conside
erados no pro
roxecto e a execución
e
e
installación de “reductores de velocidade” (RDV) e “ba
andas transve
ersais de ale
erta” (BTA).
ello de Foz instaláronse
i
os dous tipo
os dispositivo
os, aínda qu
ue na maioría
a dos casos
No Conce
os BTA foron su
ubstituidos por
p RDV. A maioría des
stes reducto
ores de velo
ocidade son do tipo de
secciión transverssal trapezoid
dal (paso peo
onil sobreelevado), que cumpren
c
a fu
unción de pasos peonís,
situán
ndose a súa
a rasante a un nivel lixe
eiramente su
uperior ao do
d firme. A e
efectos legaiis sonlle de
aplica
ación as diisposicións vixentes rellativas tanto
o a pasos de
d peóns ccomo a red
ductores de
veloccidade.
É unha evidencia
e
qu
ue os RDV in
nstalados no
o noso Conccello non cum
mpren coa maioría
m
das
instru
uccións técnicas especifficadas na orde ministerrial en canto
o ás súas dim
mensións, ao
a borde de
entra
ada, á conexiión coa beira
arrúa en en canto
c
á drena
axe.
Ao non adaptarse á le
ei pode traerr consecuenc
cias tanto en
n canto á seg
guridade viarria como en
canto
o á responsa
abilidade sub
bsidiaria do concello en ca
aso de accid
dente ou den
nuncia.
Por todo o exposto, presentamos
p
en pleno a seguinte
s
mocción para tom
mar o seguin
nte
ACORDO
O
Instar ao Grupo de Goberno
G
que
e adapte á lexislación
l
viixente os reductores de velocidade
(paso
os peatonaiss sobreeleva
ados) e as bandas
b
trans
sversais de alerta
a
instala
ados no nos
so Concello
nun tempo
t
pruden
ncial, non su
uperior aos trres meses”.
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O Sr. Alca
alde lle di qu
ue, iso non é unha moción
n, como xa se
s aclarou na
a Comisión In
nformativa e
como
o queda claro
o nun informe
e ao respecto
o de secretaríía, é un rogo e vaise mantter firme.
O portavo
oz do BNG di
d que houbo uns cambios na moción respecto a presentada polo
p
rexistro
de en
ntrada.
Lle contessta o Sr. Alca
alde que o qu
ue pode face
er é votar a urxencia,
u
para
a que se deb
bata o tema,
pero non vai perm
mitir que se trate coma unha moción cando rea
almente é un
n rogo e o que goberna
cunha
as competencias é el.
A continuación se vota
a sobre a urxxencia da moc
ción, resultan
ndo aprobada
a por unanim
midade.
O portavo
oz do PP di que seu grrupo está de
e acordo coa
a moción e sse ten a ben
n aceptar a
propo
osta dos grup
pos da oposicción deberá modificalos.
m
O Sr. Alccalde di que
e eses paso
os estaban antes
a
da lei,, polo que n
non existe a obriga de
modifficalos.
O portavo
oz do BNG dii que hai que
e adaptalos porque existe perigo e se p
pasa algo o Concello
C
vai
ter qu
ue pagar.
O Sr. Alca
alde di que attende ao rogo e xa se mirrará cando se
e poda.
A terceira
a moción pressentada polo BNG é a seg
guinte:
CIÓN DE UR
RXENCIA SO
OBRE CAMB
BIO DO SIST
TEMA DE RECOLLIDA
R
DE LIXO
“MOC
EXPO
OSICIÓN DE
E MOTIVOS
Segundo o artigo 14 da Lei 31/19
995, de 8 de
e novembro, de Prevencción de Risco
os Laborais
todoss os traballad
dores/as teñ
ñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde
no tra
aballo. O cittado dereito supón a exiistencia dun correlativo deber
d
do em
mpresario de
e protección
dos traballadores
t
s/as fronte aos
a riscos lab
borais. En cumprimento
c
do deber d
de protección
n, deberase
garan
ntir a segurid
dade e a sáu
ude dos traba
alladores ao seu servizo
o en todos oss aspectos re
elacionados
co tra
aballo e dese
envolver unh
ha acción perrmanente de
e seguimento
o da actividad
de preventiva
a.
Este deb
ber de prote
ección consttitúe, igualm
mente, un de
eber das Ad
dministración
ns Públicas
ecto do perso
oal ao seu se
ervizo.
respe
O actual sistema de recollida
r
de lixo
l
implanta
ado no Concello de Foz p
polo Grupo de
d Goberno
non cumpre,
c
dessde o punto de vista pre
eventivo, coa
a Lei de Pre
evención de Riscos Labo
orais nin co
Real Decreto 487
7/1997, de 14
4 de abril, en
n canto que a primeira medida
m
que d
debe tratar de
d implantar
o em
mpresario-nesste caso, o Concello
C
de Foz-,
F
é evita
ar a manipula
ación manua
al das cargas
s, mediante
a auttomatización dos proceso
os ou o uso de axudas mecánicas.
m
É evidente qu
ue este siste
ema podería
ser cambiado
c
porr outro que contemplase
c
e a automatiz
zación dos procesos
p
ou o emprego de equipos
mecá
ánicos.
O artigo 6 do R.D. 48
87/1997 sob
bre disposició
óns mínimass de segurida
ade e saúde
e relativas á
manip
pulación ma
anual de cargas
c
que entrañe ris
scos, en particular
p
do
orsolumbares
s, para os
traba
alladores, obrriga ao emprresario a garrantir o dereito dos mesm
mos a unha vigilancia es
specífica da
saúde
e adecuada
a ao risco de expoisición, neste
e caso a manipulación
m
n manual de
d cargas,
conte
emplando oss factores de risco derivad
dos das cara
acterísticas da
d carga, o e
esforzo físico
o necesario,
as ca
aracterísticass do medio de
d traballo, as
a esixencias
s da actividad
de e os facto
ores individu
uais de risco
incluiidos no anexxo do mencio
onado Real Decreto.
D
A modo de
d indicación
n xeral, o pe
eso máximo que se recomenda non exceder (en
n condicións
ideaiss de manipu
ulación) é de 25 kg. Así mesmo,
m
se a poboación exposta son
n mulleres, trraballadores
novoss ou maioress, ou se se quere
q
protexe
er á maioría da poboació
ón, non se de
eberían mane
exar cargas
superriores a 15 kg.
k
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Quizais o risco máis evidente e máis
m
grave que
q conleva
a este sistem
ma –tanto na
a repartición
dos cubos
c
como no servizo de recollida
a- ven dado por realizarrse todo man
nualmente e subidos a
unha plataforma remolcada por
p un vehícculos sen as
s mínimas medidas
m
de sseguridade. En
E caso de
fread
da brusca do
d camión ou
o de choqu
ue, as cons
secuencias para os tra
aballadores subidos
s
ao
remo
olque-sen nin
ngunha mediida de seguriidade-poderíían ser moi graves
g
e inclu
uso mortais.
Tampoucco o sistema
a cumpre as especificaciións en cantto a equipos de traballo e as pezas
de se
eguridade co
orrespondenttes que prevvesen ou palliasen as con
nsecuenciass no caso de accidentes
de tra
aballo.
Así mesm
mo o actual sistema
s
non cumpre coas
s normas esttablecidas no
o Código de Circulación
en ca
anto ao tran
nsporte de mercancías
m
ou cousas nin por sup
posto coas m
medidas de seguridade
respe
ecto aos trab
balladores/ass que van situ
uados no rem
molque.
Por todo o exposto e dado as posibles
p
resp
ponsabilidad
des civís-labo
oraís, admin
nistrativas e
penais que se podan derivar destes
d
feitoss, o BNG pre
esenta esta moción
m
para tomar o segu
uinte
ACORDO
O
1º.-In
nstar ao Goberno Municip
pal a que o Concello
C
de Foz
F cambie o sistema de
e recollida de
e lixo actual
no ca
asco urbano, por incump
primento da lexislación vixente
v
referrida á preven
nción de risc
cos laborais
así co
omo do Cód
digo de Circu
ulación, por outro
o
sistema
a máis autom
matizado nun
n tempo prud
dencial e se
é possible antes dun mes desd
de a aprobacción do prese
ente acordo.
2º.-In
nstar ao Gob
berno Municiipal a que o Concello de Foz cump
pra e faga cu
umplir a Lei en canto a
preve
ención de risscos laboraiss con respecto aos sesu traballadorres/as así ccomo todas as
a medidas
necessarias para preservar
p
a súa
s segurida
ade e hixiene
e”.
O Sr. Alca
alde dille que
e tamén se tra
ata dun rogo,, pero que vo
otará a urxenccia para que se debata.
A continuación se vota
a sobre a urxxencia da moc
ción, resultan
ndo aprobada
a por unanim
midade.
O portavo
oz do BNG exxplica os pun
ntos fundame
entais da mocción, dicindo que está habendo unha
falta total
t
de segu
uridade e saú
úde no traballlo porque os traballadoress do servizo de lixo van subidos
s
a un
remolque sen nin
ngún tipo de suxeición, se
s hai un fre
enazo ou un choque... O que se pid
de é que se
camb
bie o actual sistema
s
por un
u sistema máis
m
automatizado, sobre todo que cum
mpra coa seg
guridade no
traballo.
O Sr. Alccalde lle di que os trab
balladores sa
aben que teñ
ñen que cum
mprir coas medidas
m
de
segurridade e ir dentro do cam
mión, pero isso non pasa só aquí, se non en calq
quera cidade, incluso en
Madrrid, Barcelona
a, Londres.
O portavo
oz do PP di que está de acordo co BNG
B
e o prim
meiro que ha
ai que facer é mirar pola
segurridade dos tra
aballadores, e si eles saben que teñen
n que ir na ca
abina e no o ffan o Sr. Alca
alde é o que
lles te
en que obrig
gar a que cumpran as me
edidas de se
eguridade e se algún día
a pasa unha desgraza o
respo
onsable vai se
er o Alcalde, e debe velarr por que se cumpran
c
as medidas
m
de sseguridade.
O Sr Alca
alde di que é unha cuestió
ón do Alcalde e se intentarrá mellorar ne
eso.
a que antes de
d pasar a rogos quere co
omunicar unh
ha serie de co
ousas, dando
o lectura ao
Manifesta
Pleno
o dun escrito
o do Ministerio de Fomen
nto, de data 30
3 de xullo de
d 2009, e un
n escrito de Correos,
C
de
data 28 de xullo de 2009, rellativos á con
ntestación á moción do Concello
C
de Foz sobre o servizo de
Corre
eos tratada no
n Pleno ante
erior.
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C ROGOS E PREGUNT
C.TAS.
ROGOS:
O portavo
oz do PP rea
aliza os segu
uintes rogos:
1) Na zo
ona da praia
a de Llás oss pasamáns
s de madeira
a están dete
eriorados, pide
p
que se
amañ
ñen porque da
d unha senssación de seguridade que
e non é real..
O Sr. Alcalde lle di que iso é de Costas e alí non se pode aga
arrar ninguén
n porque é
decorativvo.
2) Na zon
na deportiva do colexio público
p
Fondo
o Nois.
A Sra. Inccera di que isso está pedido e está en
n trámite.
O portavo
oz do PP pre
egunta se tam
mén va a con
ntratar a unh
ha empresa e
externa.
O Sr. Alcalde di que non
n hai xente
e, que lle pre
egunte ao en
ncargado mu
unicipal se a hai.
3) Respe
ecto ás praia
as, pide que se cambien
n de vez en cando as so
ombrillas, tanto de Llás
coma
a da Rapadoira, que está
án un pouco deterioradas
s.
Lle respo
onde o Sr. Alcalde
A
que isso é optimiza
ar recursos. Nunca tan b
ben se falou
u das praias
de Fo
oz coma este
e ano.
4) No Ca
amiño Real que
q
sube de
ende Cabana
as hai unha cuneta que
e non se rep
puxo e xera
problema aos vecciños.
O Sr. Alca
alde lle di qu
ue alí non había cuneta, pero
p
xa o miran.
Toma a palabra
p
o portavoz do BN
NG que di qu
uere facer unha puntualiización respe
ecto ao das
corda
as e sombrilllas, a realida
ade e unha: as cordas están
e
podress e os ferross tamén. A continuación
c
realizza os seguinttes rogos:
1) Na rúa
a de Báscula, en Marzán,, corre perigo
o de que se derrumbe
d
un
nha vivenda.
alde lle di qu
ue hai que de
eclarar en ruína a esa ca
asa.
O Sr. Alca
2) Pide que se retire a maquinaria
a vella que hai na zona da piscina.
O Sr. Alca
alde di que hai
h que consultar coa Ma
ancomunidad
de.
O Sr. Cao
o di que esta
aba pendente
e de informe.
3) Pide que se miren as fincas que están sen limpar na rúa do Pilar.
O Sr. Alca
alde lle pide que aclare cales
c
son.
oz do BNG lle di que non
n sabe.
O portavo
4) Pide que se arranxxen unhas ba
aldosas que están soltas no Leitón.

PREGUN
NTAS:
O portavo
oz do PP rea
aliza as segu
uintes pregun
ntas:
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1) ¿Qué pasa na praia da Pampillosa, que a auga sae exxcesivamente
e turbia? ¿N
Non se sabe
por qué? Si non se
s sabe que se faga unha
a investigación sobre o te
ema.
Contesta o Sr. Cancio
o que hai un
n análise de control de augas e nun momento o análise non
era correcto
c
e se fixo un conttrol do río e deu que o que
q baixaba non era o qu
ue tiña que baixar,
b
pero
se vo
olveu a facer outro contro
ol e xa deu co
orrectamente
e.
2) ¿ O Co
oncello prese
entou algunh
ha alegación ao corredor?
?
O Sr. Alca
alde di que si,
s e procede
e a ler as aleg
gacións.
oz do BNG re
ealiza as seg
guintes pregu
untas:
O portavo
1) ¿Hai algo
a
novo sob
bre a galesco
ola e centro de día?
O Sr. Alcalde contestta que de mo
omento non, que viño a Secretaria
S
de
e Benestar. Lle di oa Sr
Gonzzález Basantta que foi pedir o PAC pa
ara compare
ecer no Parla
amento, e tamén podía falalo
f
antes,
se esstá dando un espectáculo
o.
2) ¿Hai autorización
a
p
para
a ocupa
ación de terre
eos no pavillón de Marzá
án?
O Sr. Alccalde responde que alí hai
h o centro de exames cedido a tráfico e se lles
s deixou as
autoe
escolas estarr alí e se falo
ou con tráfico
o.
3) ¿Hai algunha
a
respo
osta sobre a posibilidade
e de que a tra
anscantábricca pare en Fo
oz?
O Sr. Alccalde manifessta que o Prresidente do FEVE dixo que
q alí hai u
un problema importante,
que hai
h que trasla
adar en buse
es aos pasaxxeiros e qued
dou de mirarr iso.
O portavo
oz do BNG di
d que lle ced
de a palabra
a ao PP para
a que fale do
o PAC, agora
a que teñen
tódala
as competen
ncias.
O Sr. Ca
ao di que ass ten o partido, non el. Explica que
e houbo unha primeira reunión
r
con
Balse
eiro, a Presid
denta do SER
RGAS e o re
epresentante da Conselle
ería.
O Sr. Alca
alde lle di qu
ue iso non ch
hega.

E non sendo máis oss asuntos a tratar,
t
levánttase a sesión cando son
n as 22:55 horas do día
30 de
e xullo de 2009, do que como
c
secreta
aria dou fe e certifico.

Vº Bº
B
O Alca
alde,

Asdo
o.: José María
a García Rivvera.

